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O PERDIMENTO ALARGADO E SUA INCONSTITUCIONALIDADE
ADEL EL TASSE: Advogado em Curitiba
(PR). Procurador Federal. Professor de
Direito Penal, em cursos de graduação e
pós-graduação, em diferentes instituições
de ensino superior. Professor na Escola da
Magistratura do Estado do Paraná.
Professor no Curso CERS. Mestre em
Direito Penal. Coordenador no Paraná da
Associação Brasileira dos Professores de
Ciências Penais. Coordenador Geral do
Núcleo de Estudos Avançados em Ciências
Criminais.
A Lei nº 13.964/2019 inseriu no Código Penal o artigo 91- A com a seguinte
redação:

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei
comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser
decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens
correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do
condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento
lícito.
§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se
por patrimônio do condenado todos os bens:
I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio
e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou
recebidos posteriormente; e
II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante
contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.
§ 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da
incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.
§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida
expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento
da denúncia, com indicação da diferença apurada.
§ 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da
diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.
§ 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por
organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos
em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita
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a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das
pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de
ser utilizados para o cometimento de novos crimes.
O dispositivo acima tenta instituir no Brasil o “perdimento alargado”, mas
comete equívocos evidentes que tornam o dispositivo manifestamente inconstitucional.
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A ideia central é que após a condenação, nos crimes que a lei comine pena
máxima superior a 6 (seis) anos, poderá ser decretado o perdimento dos bens
correspondentes à diferença, daqueles que se encontrem compatíveis com os ganhos
lícitos do condenado.
Muito festejada pelos defensores do discurso punitivista anticorrupção, a
medida, em verdade, outra coisa não é que a utilização do Direito Penal para garantir ao
Estado o confisco de bens do particular, confrontando, já de início, com o princípio da
vedação do confisco estabelecido no artigo 150, IV, da Constituição Federal.
A pena deve ser uma consequência proporcional ao delito, limitada pela
culpabilidade do agente. Na medida em que, além da pena, é estabelecida como
consequência a perda de bens do condenado, não observando em relação a esta medida
qualquer conteúdo de proporcionalidade com o delito, bem como, ignorando os limites
punitivos decorrentes do princípio da culpabilidade, por certo é produzido quadro de
insustentável inconstitucionalidade e admissão da utilização do poder punitivo, no âmbito
criminal, como simples mecanismo confiscatório para burlar a regra geral constitucional da
vedação do confisco.
Acresce observar que, a pena deve ser individualizada e sua individualização não
se faz tendo em conta o patrimônio do agente, mas a conduta por ele praticada, do
contrário, ter-se-ia que admitir o total retrocesso do sistema penal para o direito penal de
autor, conduzindo ao modelo autoritário de Estado.
É bastante evidente que, pela inadmissível inversão do ônus probatório, em
ataque direto à presunção de inocência, é imposto ao condenado provar ser seu
patrimônio lícito e não à acusação, provar ser ele ilícito, trazendo a condenação em seu
bojo a perda de bens, independente de se comprovar a relação deles com o crime
praticado.
Esse modelo é de autoritarismo penal evidente, presumindo ilicitude
patrimonial, pelo fato de que alguém restou condenado em um processo, o que é prática
direta do direito penal do autor, com presunção de culpa, fixação de consequência punitiva,
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independente de proporcionalidade e individualização da pena, com claro objetivo de
promover confisco, independentemente de qualquer prova.
Possível afirmar ser dotada de má fé intelectual a argumentação de que como
a lei não fixa expressamente o perdimento alargado como pena, não existiriam os
obstáculos anteriormente apontados, afinal, se é uma consequência punitiva resultante de
um processo criminal e da condenação produzida nele, com trânsito em julgado, pouco
importa a terminologia que a lei utilizou para denominá-lo, o fato é que a parte integrante
da punição penal.
A isso soma, como no perdimento estabelecido pela Lei nº 13.964/2019 não há
necessidade de processamento específico para demonstrar a ilicitude do bem, há
existência de claro confronto com a exigência constitucional de devido processo legal, pois,
na redação direta da Constituição Federal, “ninguém será privado da liberdade ou de seus

bens sem o devido processo legal.”

Assim sendo, não há qualquer possibilidade de aplicação do perdimento
alargado, ante a manifesta inconstitucionalidade da estrutura estabelecida no artigo 91- A
do Código Penal, no qual princípios fundamentais do Direito Penal, como
proporcionalidade e culpabilidade, são de todo ignorados.
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PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO
FRENTE AS MUDANÇAS DE PARADIGMAS DA SUPREMA CORTE EM RELAÇÃO A
(IM)POSSIBILIDADE DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA APÓS A DECISÃO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA
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RESUMO: O presente Artigo aborda como tema central a importância do Princípio da
Presunção da Inocência com relação aos julgados que abordam em qual momento deverá
se dá o início do cumprimento da pena de prisão. A abordagem principal se deu em torno
de diversos pilares, como o papel da mídia frente a presunção de inocência do réu e sua
repercussão no Poder Judiciário, o papel contramajoritário da Suprema Corte que tem o
dever de defender as garantias e direitos fundamentais, além da constitucionalidade da
norma processual penal frente as decisões da Suprema Corte tendo por base o princípio
em questão. Para tanto, é abordado no artigo as decisões proferidas no HC 126292/SP, a
respeito da possibilidade de início da execução provisória da pena, após decisão de
segunda instância, e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs 43, 44 e 54) em
trâmite no Supremo Tribunal Federal, a respeito da compatibilidade do art. 283 do CPP
com o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
Palavra-chave: Princípio da presunção da inocência. Garantia Constitucional. Papel
contramajoritário. Controle de Constitucionalidade.
ABSTRACT: This article addresses as a central theme the importance of the Principle of
Presumption of Innocence in relation to the judgments that address when the prison
sentence should begin to be served. The main approach was based on several pillars, such
as the role of the media in the face of the defendant's presumption of innocence and its
repercussion in the Judiciary, the countermajority role of the Supreme Court, which has a
duty to defend fundamental guarantees and rights, in addition to constitutionality of the
criminal procedural rule against the decisions of the Supreme Court based on the principle
11
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in question. For this purpose, the article deals with the decisions issued in HC 126292 / SP,
regarding the possibility of beginning the provisional execution of the sentence, after a
second instance decision, and in the Declaratory Constitutionality Actions (ADCs 43, 44 and
54) in process in the Supreme Federal Court, regarding the compatibility of art. 283 of the
CPP with art. 5, LVII, of the Federal Constitution.
Keywords: Principle of presumption of innocence. Constitutional Guarantee.
Countermajority role. Constitutionality Control
SUMÁRIO: 1.Introdução; 2.Desenvolvimento: 2.1. A influência midiática sobre o princípio
da presunção da inocência; 2.2. O papel contramajoritário da suprema corte; 2.3. A
mudança de paradigma do princípio da presunção da inocência pelo supremo tribunal
federal; 2.4. As ações de controle de constitucionalidade e a nova mudança de
entendimento do stf; 3. Conclusão; 4. Referências.
1 INTRODUÇÃO

A presunção da inocência é um dos princípios abarcados na Carta Magna e tem
sua importância fundada na garantia constitucional de que o indivíduo acusado se torna
sujeito de direitos, portanto, sendo responsável por tutelar a liberdade dos indivíduos,
conforme enunciado na Constituição Federal de 1988, em seu inciso LVII, do art. 5º 1:

“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória".

Este princípio, também conhecido como Princípio do Estado de Inocência ou de
Presunção de não culpabilidade, ao longo da história foi sendo consagrado em variados
diplomas internacionais. Ele teve sua origem na Revolução Francesa, em 1789, através da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e, posteriormente, se tornou marco na
história da humanidade sendo consagrado no artigo 11 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos2 de 1948 onde estabeleceu que “Toda ser humano acusada de um ato

delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas
todas as garantias necessárias à sua defesa”.

1 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
Acessado em: 07/05/2021
2 UNIDAS, NAÇÕES. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1984. 10/12/1984. Disponível em:
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acessado em 07/05/2021.

12

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Mais adiante, em 1969, também foi consagrado o Pacto de San José da Costa
Rica3, na Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos, no qual tem como uma das
garantias judiciais a que “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa”, sendo o Brasil um dos
países consignatários do referido Tratado Internacional, o qual entrou em vigor no país
com força de Emenda Constitucional. Assim, atualmente, a Constituição Federal abarca tal
princípio e o dá uma garantia maior, uma vez que o estende até o transito em julgado da
sentença penal condenatória, e não só até que se prove a culpa, além de ser considerado
uma cláusula pétrea.
Diante do que foi dito, este artigo tem como objetivo o esclarecimento da
importância do Princípio da Presunção da Inocência, sendo analisado as últimas mudanças
de entendimento sobre o referido princípio pelo Supremo Tribunal Federal.
2 DESENVOLVIMENTO

O Princípio da Inocência é de suma importância para a sociedade uma vez que
coloca todo cidadão em pé de igualdade, garantindo que o indivíduo tenha a chance de
comprovar sua inocência por todos os meios juridicamente possíveis. Trata-se, aqui, da
Ampla Defesa, garantindo ao acusado a presunção de não culpabilidade ao longo de todo
o processo penal, assegurando-lhe a oportunidade de recorrer das decisões prolatadas
pelo Juízo.
O renomado autor Renato Brasileiro de Lima cita em seu Manual de Processo
Penal que o Princípio da Presunção da Inocência (2014, p.49)4:
Consiste, assim, no direito de não ser declarado culpado senão
mediante sentença transitada em julgado, ao término do devido
processo legal, em que o acusado tenha se utilizado de todos os
meios de prova pertinentes para sua defesa (ampla defesa) e para a
destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação
(contraditório).
Neste ponto, deve ser mencionado relevante fator trazido por este princípio que
se trata do dever de comprovar a culpabilidade do acusado. Cabe a quem acusa à prova
3 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETO No 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992. Promulga a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de
1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acessado em 07/05/2021.
4 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume único. 2 ed. Salvador: Juspodivm, 2014. P.
49.
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da alegação. Neste sentido, em havendo dúvidas quanto a certeza da culpa, o juiz deverá
julgar pela inocência, sendo consagrado o indubio pro reo.
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Conforme leciona Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2012, p.194)5:
Essa garantia processual penal tem por fim tutelar a liberdade do
indivíduo, que é presumido inocente, cabendo ao Estado comprovar
a sua culpabilidade. Dela decorre, também, o princípio de
interpretação das leis penais conhecido como in dubio pro reo,
segundo o qual, existindo dúvida na interpretação da lei ou na
capitulação do fato, adota-se aquela que for mais favorável ao réu.
Segundo Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2015, p.51)6, com o
princípio da presunção da inocência surgem duas regras fundamentais, uma de caráter
probatório, no qual o ônus da prova é de quem acusa, e uma regra de tratamento, onde
ninguém pode ser considerado culpado antes do transito em julgado da sentença
condenatória.

Via de regra, o que se compreende do referido princípio é que o indivíduo
permanecerá em liberdade no decorrer do processo criminal. Todavia, ele não tem caráter
absoluto, existindo no direito pátrio uma regra de exceção, na qual admite-se a restrição
da liberdade do indivíduo antes mesmo da sentença condenatória como medida cautelar,
que é a chamada prisão preventiva, consagrada no artigo 312 do CPP7, o qual estabelece
os seguintes requisitos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações
impostas por força de outras medidas cautelares.
5 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucioal Descomplicado. 9 ed. São Paulo: Método,
2012. P. 194.
6 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10 ed. Salvador: Jus
Podivm, 2015. P. 51.
7 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Código de Processo Penal. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE
OUTUBRO
DE
1941.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del3689compilado.htm. Acessado em: 07/05/2021
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Vale ressaltar aqui, que o princípio não é violado diante da aplicação de medidas
cautelares restritivas, real ou pessoal, se realizado por decisão fundamentada.
2.1 A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA SOBRE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
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A mídia é um dos meios de comunicação pelos quais se propagam informações,
dando publicidades aos fatos mais importantes ocorridos em dada sociedade, exercendo,
assim, a liberdade de expressão.
Conforme leciona o professor Vinicius A. de Lima (2004, p.50)8:
A mídia, plural latino de medium, meio, será aqui entendida como o
conjunto das instituições que utiliza tecnologias específicas para
realizar a comunicação humana. Vale dizer que a instituição mídia
implica sempre a existência de um aparato tecnológico intermediário
para que a comunicação se realize. A comunicação passa, portanto,
a ser uma comunicação midiatizada.
Ora, ao longo dos tempos, a mídia se tornou um instrumento de influência nos
diversos meios sociais devido ao fato de que ela é detentora de um grande poder, o de
persuasão. Especificamente em relação à prática de crimes, que são dotados de ampla
repercussão, a mídia pode exercer grande influência perante seu público, causando clamor
social e, por consequência, nas decisões dos julgadores.
Não é de hoje que a população demonstra interesse quando ocorre crimes de
grande repercussão, o que aumenta ainda mais os medidores da audiência. Isso ocorre
devido à comoção social, revolta e indignação da população.
Diante da massividade de informações liberadas ao público, pode se dizer que
há a violação do Princípio da Presunção da Inocência quando, por meio da influência que
a mídia exerce, ela libera notícia imputando a suspeita de um crime a uma determinada
pessoa levando a sociedade a imediatamente ter como certeza tal imputação, o que pode
causar danos irreparáveis a sua dignidade e honra caso seja julgado inocente.
Segundo Aury Lopes Junior (2012, p.778)9:

8 LIMA, VINICIUS A. DE. Sete teses sobre mídia e política no brasil. Revista USP, São Paulo, n.61, p. 48-57,
março/maio 2004. P. 50.
9 JÚNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 8 ed. V 1. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. P. 778.
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(...) a presunção de inocência exige uma proteção contra a
publicidade abusiva e a estigmatizarão (precoce) do réu. Significa
dizer que a presunção da inocência (e também as garantias
constitucionais da imagem, dignidade e privacidade) deve ser
utilizada como verdadeiro limite democrático a abusiva exploração
midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial.
O bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático deve ser
coibido pela eficácia da presunção de inocência.
Pensando nisso, põe-se em questão a colisão de princípios constitucionais,
quais sejam, a liberdade de expressão e o direito à intimidade, à honra, à presunção da
inocência, etc. Ora, faz-se necessário que a mídia respeite as garantias constitucionais dos
acusados, principalmente o seu estado de inocência, antes de serem expostos
precipitadamente como culpados.
Diante dessa situação, o que preocupa é se o perigo da influência que essa
repercussão midiática causa perante a sociedade pode recair sobre o Poder Judiciário, haja
vista que, os julgadores podem ser influenciados pelo clamor que a mídia provoca ao seu
público e entender que o seja caso, por exemplo, de decretação de medidas cautelares,
como a prisão preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, baseada nos supostos
indícios que a própria mídia imputa ao acusado.
2.2 O PAPEL CONTRAMAJORITÁRIO DA SUPREMA CORTE
O Princípio da Presunção da Inocência é de tamanha importância que ele tem
gerado grandes debates, seja no mundo acadêmico jurídico, seja entre os cidadãos em
geral. Esse debate ganhou força nos últimos anos diante dos julgamentos a respeito do
cumprimento da pena que, por sua vez, tomou todas as emissoras de comunicação,
causando grande clamor social para ver uma real punição à pratica de crimes.
Aqui, faz-se relevante pontuar algumas considerações a respeito do alcance e
do significado das decisões do STF para melhor compreendê-las. Ora, a Suprema Corte
não é representante do clamor popular, mas sim o interprete mais qualificado da
Constituição da República. Cabe a ela garantir os Direitos Fundamentais e a Ordem
Constitucional, sendo a última instancia de interpretação da Carta Magna. Esse é o
chamado papel contramajoritário das Cortes.
O Ministro do STF, Luís Roberto Barroso10, em seu artigo, discorreu a respeito
do papel contramajoritário do STF, senão vejamos:
10 BARROSO, Luís Roberto. Os Três Papeis Desempenhados pelas Supremas Cortes nas Democracias
Constitucionais Contemporâneas. R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, t. 1, p. 11-35, set.-dez., 2019. P. 15.
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A despeito de resistências teóricas pontuais, esse papel
contramajoritário do controle judicial de constitucionalidade
tornou-se quase universalmente aceito. A legitimidade democrática
da jurisdição constitucional tem sido assentada com base em dois
fundamentos principais: a) a proteção dos direitos fundamentais,
que correspondem ao mínimo ético e à reserva de justiça de uma
comunidade política, insuscetíveis de serem atropelados por
deliberação política majoritária; e b) a proteção das regras do jogo
democrático e dos canais de participação política de todos. A maior
parte dos países do mundo confere ao Judiciário e, mais
particularmente à sua suprema corte ou corte constitucional, o status
de sentinela contra o risco da tirania das maiorias. Evita-se, assim,
que possam deturpar o processo democrático ou oprimir as minorias.
(BARROSO, Luís Roberto. 2019, p.15, grifo nosso)

Neste ponto, trago uma breve ressalva trazida na ADC 43/DF, pelo Ministro
Alexandre de Moraes (2019, p. 52)11, quando ele fala justamente do papel da Suprema
Corte frente aos desejos populares. Ele alega que o verdadeiro Estado Constitucional
consagra a Democracia baseada na Soberania Popular e o Estado de Direito fundado no
respeito às leis e à independência do Judiciário, e que nisso que deriva a legitimidade da
Jurisdição Constitucional, e não no pseudo “clamor das ruas” que alimenta o perigoso
“populismo judicial” baseado em agrada grupos de pressão ideologicamente majoritários,
uma vez que não é possível agradar a todos e esse não é um compromisso do STF e nem
é papel compatível com a judicatura.
Diante de todas essas considerações, fica claro que não cabe ao Supremo ter
como fundamento de suas decisões o tal “clamor popular”, principalmente sendo
verificado a restrição do alcance de um Direito Fundamental, além de que ele, o “clamor
popular”, não é argumento jurídico válido, principalmente em ações de controle de
constitucionalidade.
2.3 A MUDANÇA DE PARADIGMA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 43 / DF, Relator(a): Min. MARCOS AURÉLIO, Tribunal Pleno,
DJe
de
12/11/2019.
P.
52.
Disponível
em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344948872&ext=.pdf. Acesso em: 13/03/2021.
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Ao longo dos anos o Supremo Tribunal Federal vem alterando seu
entendimento no que diz respeito a possibilidade da execução provisória da pena, ou seja,
do cumprimento da pena já a partir da decisão em 2ª instância.
A grande repercussão sobre o tema veio à tona com a mudança de paradigma
adotado pelo STF com o julgamento do Habeas Corpus 126292/SP, em 2016, onde o
Plenário julgou por maioria que não ofenderia o princípio constitucional da presunção da
inocência a possibilidade de dar início a execução da pena condenatória após a sentença
de segundo grau.
Tal decisão modificou seu posicionamento anterior, que entendia que a
execução da pena só poderia ocorrer com o trânsito em julgado da condenação,
ressalvando a possibilidade das prisões preventivas, o qual já vinha sendo adotado desde
2009 com o julgamento do HC 84078.
Para o Relator do Habeas Corpus 126292/SP, o Ministro Teori Zavascki12, com
a decisão de segunda instância, encerra-se a análise de fatos e provas que giram em torno
da culpa do condenado, o que autorizaria a execução da pena:
Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito
das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame
de fatos e provas e, sob esse aspecto, a própria fixação da
responsabilidade criminal do acusado. É dizer: os recursos de
natureza extraordinária não configuram desdobramentos do duplo
grau de jurisdição, porquanto não são recursos de ampla
devolutividade, já que não se prestam ao debate da matéria fáticoprobatória. Noutras palavras, com o julgamento implementado pelo
Tribunal de apelação, ocorre espécie de preclusão da matéria
envolvendo os fatos da causa. Os recursos ainda cabíveis para
instâncias extraordinárias do STJ e do STF – recurso especial e
extraordinário – têm, como se sabe, âmbito de cognição estrito à
matéria de direito. Nessas circunstâncias, tendo havido, em segundo
grau, um juízo de incriminação do acusado, fundado em fatos e
provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária,
parece inteiramente justificável a relativização e até mesmo a
própria inversão, para o caso concreto, do princípio da
presunção de inocência até então observado. Faz sentido,
portanto, negar efeito suspensivo aos recursos extraordinários, como
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 126292/SP, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe de 17/2/2016. P. 6-7. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 13/03/2021.
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o fazem o art. 637 do Código de Processo Penal e o art. 27, § 2º, da
Lei 8.038/1990.” (ZAVASCKI ,Teori, 2016, p.6-7, grifo nosso)
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O Ministro Teori Zavascki (2016, p.6-7)13 ao se manifestar em relação ao
Princípio da Presunção da Inocência, destacou naquele momento que o mesmo tem
natureza preponderante de norma de tratamento, principalmente no que diz respeito aos
aspectos processuais. Aqui, aponta-o como ônus de prova da acusação vedando, por
consequência, que o acusado deva provar sua inocência. Razão pela qual, concluído o
julgamento de provas e fatos na segunda instancia, não haveria justificativa para
manutenção das limitações impostas pelo princípio, mesmo enquanto pendente
julgamento de recursos perante o STJ e STF.
No que diz respeito ao ônus da prova e o princípio da presunção da inocência,
o Ministro fez menção ao entendimento que a Ministra Ellen Gracie emitiu no julgado do
HC 84078 (2016, p.5-6):14

Com inteira razão, portanto, a Ministra Ellen Gracie, ao afirmar que “o

domínio mais expressivo de incidência do princípio da nãoculpabilidade é o da disciplina jurídica da prova. O acusado deve,
necessariamente, ser considerado inocente durante a instrução
criminal – mesmo que seja réu confesso de delito praticado perante
as câmeras de TV e presenciado por todo o país” (HC 84078,
Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2010). (grifo
do autor)
O Ministro ainda destacou em seu voto estudo realizado por Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, Mônica Nicida Garcia e Fábio Gusman que apontam que em nenhum
outro país no mundo, após decisão do tribunal, observado o duplo grau de jurisdição, a
execução fica suspensa, aguardando referendo da Suprema Corte, citando alguns países
como os Estados Unidos, por exemplo. (ZAVASCKI ,Teori, 2016, p.9)15

13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 126292/SP, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe de 17/2/2016. P.6-7. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 13/03/2021.
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 126292/SP, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de
17/2/2016.
P.
5-6.
Disponível
em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 13/03/2021.
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 126292/SP, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de
17/2/2016.
P.
9.
Disponível
em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 13/03/2021.
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O Ministro deixa claro em seu voto que a função do Poder Judiciário, sobretudo
do STF é garantir o jus puniendi estatal, e que a retomada da jurisprudência tradicional é
um mecanismo legítimo de harmonizar o princípio da presunção da inocência com o da
efetividade da função jurisdicional do Estado.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Contudo, houve divergência,
com a ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, presidente da Corte, sendo vencidos por terem votado pela manutenção da
jurisprudência do Tribunal que exige o trânsito em julgado para cumprimento de pena.
2.4 AS AÇÕES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E A NOVA MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO DO STF
Diante da grande repercussão do tema e da não aceitação por parte significativa
de representantes da sociedade em relação a esta última decisão tomada pelo STF, o
Partido Ecológico Nacional (PEN, atual Patriota), o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) moveram Ações
Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 43, 44 e 54, com o fim de que se jugue a
constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê, entre as
condições para a prisão, o trânsito em julgado da sentença condenatória, em referência ao
Princípio da Presunção da Inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal),
condicionando o início do cumprimento da pena ao esgotamento de todas as
possibilidades de recurso.
O Partido Patriota foi o primeiro a dar entrada, e na ADC 43 sustentou que o
STF, em 2016 no julgado do HC 126292/SP, proferiu Jurisprudência incompatível com o
artigo 283 do CPP, uma vez que sequer julgou o mesmo como inconstitucional. Seguindo
esse mesmo discurso, a OAB, na ADC 44 alegou que, mesmo que a jurisprudência não
tenha caráter vinculante, todos os tribunais do país passaram a adotá-la, mesmo sem que
o STF tem proferido a inconstitucionalidade do dispositivo da norma do CPP.
Em abril de 2018 o PCdoB ajuizou a ADC 54 e, apesar de a ideia ser a mesma
das outras ADCs, eles reforçaram que as prisões após a confirmação da condenação em
segunda instância se tornaram automáticas e imediatas. Portanto, houve um grande apelo
nas três ações para que o STF declarasse a constitucionalidade do artigo 283 do CPP com
efeito vinculante, ou seja, que sua aplicação seja observada de forma obrigatória por todas
as instâncias.
Para dirimir toda a insegurança jurídica gerada desde a decisão prolatada no
julgado do HC 126292/SP, no dia 07/11/2019, no bojo das ADCs 43, 44 e 54, por maioria,
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foi decidido pela constitucionalidade do artigo 283 do CPP, ou seja, que o início da
execução só é possível após esgotada todas as possibilidades de recurso.
Ora, a constitucionalidade do art. 283 do CPP está diretamente baseada ao art.
5º, inciso LVII, da CF/88.
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Estabelece o art. 5º, inciso LVII, da CF/198816 que:

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória;
Por sua vez, o art. 283 do CPP17 prevê:

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em
julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva.
Logo, não há dúvidas de que o enunciado do artigo 238 do CPP reproduz a ideia
do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, a qual exige o trânsito em julgado para
que haja o cumprimento da sentença pelo cidadão, dando oportunidade de recorrer até a
última instância em liberdade.
Seguindo essa linha, o Relator Ministro Marco Aurélio (2019, p.32)18, em seu
voto, alegou:
O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A
Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no
sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da
liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A
regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório
16 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
Acessado em: 07/05/2021
17 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Código de Processo Penal. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE
OUTUBRO
DE
1941.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del3689compilado.htm. Acessado em: 07/05/2021
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 43 / DF, Relator(a): Min. MARCOS AURÉLIO, Tribunal Pleno,
DJe
de
12/11/2019.
P.
32.
Disponível
em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344948872&ext=.pdf. Acesso em: 13/03/2021.
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precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena,
que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de
situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação
do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo
cabimento da prisão preventiva.
Ou seja, como já dito em linhas anteriores, para garantir a ordem pública e
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, demonstrado o cumprimento de todos os requisitos do artigo 312 do CPP, o
Magistrado pode aplicar a prisão preventiva, analisado caso a caso.
O Ministro Marco Aurélio (2019, p.36) ainda alerta para uma questão de grande
importância que deve ser observada no julgamento das ADCs, pois se trata de uma cláusula
pétrea19:
O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada, pela Lei Maior,
à preclusão, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do
Código de Processo Penal não comporta questionamentos. O
preceito consiste em reprodução de cláusula pétrea cujo núcleo
essencial nem mesmo o poder constituinte derivado está autorizado
a restringir. A determinação constitucional não surge desprovida de
fundamento. Coloca-se o trânsito em julgado como marco seguro
para a severa limitação da liberdade, ante a possibilidade de reversão
ou atenuação da condenação nas instâncias superiores.
Para o Ministro Marcos Aurélio (2019, p.37)20, com a decisão de 2016, o
Supremo se afastou do seu papel fundamental de tutelar um princípio tão caro ao Estado
Democrático de Direito, pois, suprimiu, ao mesmo tempo, o direito de recorrer em
liberdade, às instâncias superiores e o direito de vê-la tutelada, a qualquer tempo, pelo
Supremo.
O Ministro continuou seu voto alegando o seguinte (2019, p.37)21:
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 43 / DF, Relator(a): Min. MARCOS AURÉLIO, Tribunal Pleno,
DJe
de
12/11/2019.
P.
36.
Disponível
em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344948872&ext=.pdf. Acesso em: 13/03/2021.
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 43 / DF, Relator(a): Min. MARCOS AURÉLIO, Tribunal Pleno,
DJe
de
12/11/2019.
P.
37.
Disponível
em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344948872&ext=.pdf. Acesso em: 13/03/2021.
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 43 / DF, Relator(a): Min. MARCOS AURÉLIO, Tribunal Pleno,
DJe
de
12/11/2019.
P.
37.
Disponível
em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344948872&ext=.pdf. Acesso em: 13/03/2021.
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A harmonia, com a Constituição de 1988, do artigo 283 do Código
de Processo Penal é completa, considerado o alcance do princípio da
não culpabilidade, inexistente campo para tergiversações, que
podem levar ao retrocesso constitucional, cultural em seu sentido
maior.
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Para concluir, o Ministro ainda faz menção ao princípio do terceiro excluído,
alegando que não há espaço para um meio termo (2019, p.37)22:
Ante o princípio do terceiro excluído – uma coisa é ou não é, não
havendo espaço para o meio termo –, ou bem se tem título alcançado
pela preclusão maior a autorizar a execução da pena, ou não se tem,
sendo forçoso reconhecer a natureza provisória da execução daí
decorrente – quadro discrepante, a mais não poder, do versado no
preceito cuja redação não vai além de reproduzir o previsto no texto
constitucional. Revela-se impróprio, presente a garantia estampada
no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, cogitar da existência
de terceiro grupo a partir de argumentos metajurídicos, os quais não
seduzem a ponto de suplantar, no controle objetivo de
constitucionalidade, a literalidade da norma.
Pois bem, o Ministro deixa claro que não há previsão legal para que haja a
aplicação de uma execução provisória, e mais, tem-se que é certo que a Suprema Corte
não tem a função de legislar, criando uma nova modalidade de prisão, alterando o alcance
do princípio da presunção de inocência e, por conseguinte, uma das funções do trânsito
em julgado, que é estabelecer o início da execução da pena.
Aqueles que divergiram da maioria vencedora, permaneceram se posicionando
a favor da prisão após decisão de segunda instância, e utilizaram diversos argumentos
como a redução da criminalidade e da impunidade, a possibilidade da prescrição dos
crimes pela demora do trâmite processual, direito comparado com outros país, a não
apreciação de provas nos recursos para os tribunais superiores e a quantidade pequena de
modificação das sentenças no STJ e STF.

3 CONCLUSÃO

22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 43 / DF, Relator(a): Min. MARCOS AURÉLIO, Tribunal Pleno,
DJe
de
12/11/2019.
P.
37.
Disponível
em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344948872&ext=.pdf. Acesso em: 13/03/2021.
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Diante de tudo o que foi exposto ao longo deste trabalho, percebe-se que o
Princípio da Presunção da Inocência foi uma das garantias a duras penas conquistadas
pelos Cidadãos e que ao longo dos anos é posto em destaque diante da grande
repercussão que as mudanças de posicionamento do Supremo Tribunal Federal vem
tomando frente a possibilidade ou não da execução provisória da pena.
Há quem defenda que o início da execução da pena após decisão de segunda
instancia não violaria o Princípio da Presunção da Inocência. Porém, muito se “põe em
cheque” quando se fala em violação de garantias constitucionais. E mais. Os Ministros do
STF ao tomar posse prestam um juramento de respeitar a Carta Magna e a Lei
independente de qualquer justificativa.
Como analisado anteriormente, quando a vontade popular, alimentada por
questões conjunturais, se contrapõe a direitos fundamentais historicamente conquistados,
deve prevalecer o papel contramajoritário do Supremo Tribunal afim de preservar a ordem
constitucional e a integridade desses direitos.

Assim, com a decisão recente do STF, existe uma maior segurança jurídica
de como o Princípio da Presunção da Inocência deve ser aplicado. Dessa forma,
garante-se o respeito à igualdade, liberdade, dignidade humana, princípio do in
dubio pro réu, devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e ao texto
constitucional.
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RESUMO: Neste artigo buscou-se fazer uma análise sobre um ponto relevante sobre a
pena e sua execução penal. Examinou-se a natureza jurídica da execução penal uma vez
que, diferente das demais fases processuais, envolve a atuação tanto do Poder judiciário,
quanto do Poder Executivo, o que levanta debates sobre sua real natureza, até os dias
atuais. O estudo preocupou-se em pontuar tais discussões, justificando assim a relevância
da matéria.
PALAVRAS-CHAVES: execução penal; natureza jurídica.
ABSTRACT: This article sought to make an analysis on a relevant point about the penalty
and its criminal execution. The legal nature of criminal execution was examined since,
different from the other procedural phases, it involves the performance of both the
Judiciary and the Executive branches, which raises debates about its real nature, to the
present day. The study was concerned with punctuating such discussions, thus justifying
the relevance of the matter.
KEYWORD: Penal Execution; legal nature.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Natureza Jurídica da Execução Penal. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A perfeita compreensão de um instituto jurídico perpasse sempre pela sua análise
primária, qual seja a sua natureza, a fim de delimitá-lo no ordenamento jurídico.
A execução penal é matéria das mais complexas e que menos os doutrinadores se
debruçam, razão pela qual é de rigor procurar aclarar ao máximo seus meandros, a fim de
orientar a aplicação pelo intérprete.
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A natureza jurídica da execução penal é tema importante, uma vez que se trata de
um dos poucos institutos em que parte da sua efetivação é incumbida à administração
pública, enquanto que outros meandros são de competência do Estado-juiz.
2. Natureza jurídica da execução penal
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Questão das mais divergentes é a classificação da execução penal quanto a sua
natureza jurídica.
Para Giovanni Leone23 a função de execução penal encontra raízes entre três setores
distintos: no que respeita a vinculação da sanção e do direito subjetivo estatal de castigar,
a execução refere-se ao direito penal substancial; no que respeita a vinculação como título
executivo, refere-se ao direito processual penal; no que toca à atividade executiva
verdadeira e própria, refere-se ao direito administrativo, deixando sempre a salvo a
possibilidade de episódicas fases jurisdicionais correspondentes, como nas providências
de vigilância e nos incidentes de execução.
Em vários países, principalmente na década de 70, iniciou-se o desenvolvimento de
projetos legais que procuraram dar autonomia à execução penal: é o caso da Itália através
da lei nº 357, de 26.07.1975; em Portugal há a intervenção da magistratura na execução da
pena (decreto-lei nº 783, de 29.10.1976), assim também aconteceu na Argentina pela Lei
Penitenciaria Nacional de 1958, na Polônia pelo Código de Execução das penas de 1969,
igualmente ocorreu na Alemanha e Espanha.
No Brasil, houve a quebra entre a jurisdição de julgamento e a jurisdição executória,
através do Regulamento 120, de 21.01.1842.
Já no Código de Processo Penal a execução penal foi retratada de forma mista, ou
seja, administrativa e jurisdicional, recorrendo-se a essa quando da necessidade de
qualquer mudança no título executivo consignado pela sentença condenatória.
Desta forma também foi redigida a Exposição de Motivos do Projeto de Lei de
Execução Penal, na qual não se atribuiu a predominância do direito administrativo, nem
submeteu a execução inteiramente ao direito penal e processual penal, conferindo-lhe
certa autonomia.
Doutrina e jurisprudência divergem quanto a este requisito, sendo unânimes em
reconhecer a complexidade desta classificação. Assim ensinam que:

23 LEONE apud Mirabete, Tratado de derecho penal. Buenos Aires: 1961, p. 19.
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Ada Pellegrini Grinover:24
Na verdade não se nega que a execução penal é atividade complexa
que se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicional e
administrativo.
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Paulo Lucio Nogueira:25
A execução penal é de natureza mista, complexa eclética, nos
sentido que certas normas de execução pertencem ao direito
processual, como a solução de incidentes, enquanto outros que
regulam a execução propriamente dita pertencem ao direito
administrativo.
Julio Fabrini Mirabete:26
Afirma-se na exposição de motivos do projeto que se transformou
na Lei de Execução Penal: ‘Vencida a crença histórica de que o direito
regulador da execução é de índole predominantemente
administrativa, deve-se reconhecer, em nome de sua própria
autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos domínios
do Direito Penal e do Direito Processual Penal.
Renato Marcão:27
Temos que a execução penal é de natureza jurisdicional, não
obstante a intensa atividade administrativa que a envolve. (...).
Embora não se possa negar tratar-se de atividade complexa, não é
pelo fato de prescindir certo rol de atividades administrativas que
sua natureza se transmuda: hoje prevalece a atividade jurisdicional,
não só na solução dos incidentes da execução.
Certo é que para consubstanciar a executoriedade da pena é necessária a
intervenção de dois Poderes: o Executivo e o Judiciário, uma vez que para haver uma
execução é preciso primeiramente um título executivo, o qual é obtido da atividade
24 GRINOVER, Ada Pellegrini. Execução Penal. São Paulo: Max Limonad, 1987, p. 07.
25 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários à Lei de Execução Penal: lei n.7210, de 11/07/84. 3.ed São Paulo:
Saraiva, 1996, p. 5-6.
26 MIRABETE, Julio Fabrini. Execução Penal: Comentários à lei n. 7210 de 11-07-1984. 11. ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 18.
27 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 02.
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jurisdicional através do processo de conhecimento e, desta forma, a sentença condenatória,
absolutória imprópria ou da homologação da transação penal só poderá ser executada
pelo Poder Judiciário.
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Contudo, para a execução da sanção penal é chamado largo rol de instrumentos
materiais da administração pública penitenciária, o que não obsta a estrita observância das
garantias próprias do estado de Direito, devendo realizar-se por intermédio da atividade
jurisdicional.
Para Sidney Agostinho Beneti28 não seria de rigor lógico assegurar a
imparcialidade apenas no julgamento da acusação no processo de conhecimento, e não
garantir, na execução, idêntica imparcialidade. Não se olvide que a “pena vive na
execução”.29
Desta conclusão, na execução penal devem ser observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal, entre outros
que serão analisados neste estudo.
Envolvido também pelo fato de que qualquer incidente ocorrido na execução
pode (deve) ser submetido à apreciação do Poder Judiciário, por imperativo constitucional
(art. 5º, XXXV, CF), o que implica dizer que o rol previsto no artigo 66 da Lei de Execução
Penal é meramente exemplificativo.
Ademais, as decisões que determinam efetivamente o destino da execução são
jurisdicionais, conforme se verifica no artigo 194 da Lei de Execução Penal, onde se lê que
“os procedimentos correspondentes às situações previstas nesta Lei será judicial,
desenvolvendo-se perante o Juízo de Execução”.
“Ao passar em julgado a sentença condenatória, surge entre o condenado e o
Estado uma complexa relação jurídica, com direitos, expectativas de direitos e legítimos
interesses, de parte a parte, inclusive no que se refere aos incidentes da execução e, como
em qualquer relação jurídica, os conflitos, para serem dirimidos, demandam a intervenção
judicial.”30
Assim é o que, finalmente, conclui Mirabete endossado pelo posicionamento de
Ada Pellegrini Grinover “não se nega que a execução penal é uma atividade complexa que
28 BENETI, Sidnei Agostinho. Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 07.
29 BERTIOL, Guiuseppe. Diritto penalle, Padova, 1982, p. 806 apud BENETI, op. cit., p. 07.
30 MIRABETE, Julio Fabrini. Execução Penal: Comentários à lei n. 7210 de 11-07-1984. 11. ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 19.
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se desenvolve, entrosadamente nos planos jurisdicional e administrativo, e não se
desconhece que dessa atividade participam dois Poderes; o Judiciário e o Executivo, por
intermédio, respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e estabelecimentos penais”.
Nesse sentido é que se desenvolveu as Súmulas das Mesas de Processo Penal,
atividade ligada ao Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, tendo como presidente o Professor Dante Busana; VicePresidentes os Professores Ada Pelegrini Grinover e Oscar Xavier de Freitas, elucidativas
sobre o tema:
Súmula n. 39. A execução penal é atividade complexa que se desenvolve,
entrosadamente, nos planos jurisdicional e administrativo.
Súmula n. 40. Guarda natureza administrativa a expiação da pena. É objeto do
processo de execução, guardando natureza jurisdicional, a tutela tendente à efetivação da
sanção penal, inclusive com as modificações desta, decorrentes da cláusula rebus sic
stantibus, incita na sentença condenatória.
Súmula n. 41. Em toda e qualquer execução penal, há pelo menos dois momentos
jurisdicionais: seu início e seu encerramento.
Súmula n. 42. No curso de toda e qualquer execução penal, podem, a qualquer
momento, ocorrer fenômenos processuais, sempre que o Juiz for chamado a julgar,
exercendo então a função jurisdicional em toda a sua plenitude.
Súmula n. 43. Esses fenômenos processuais não se restringem aos denominados
“incidentes de execução” (sursis e livramento constitucional), mas se estendem a todos os
outros, como o excesso ou o desvio de execução, as modificações da pena privativa de
liberdade, a unificação das penas, a reabilitação, a cessação antecipada das medidas de
segurança, a conversão da pena pecuniária em pena privativa de liberdade, a revogação
do sursis ou o livramento condicional etc.
Súmula n. 44. Como em todo o processo entendido como relação jurídicoprocessual tríplice, o processo de execução penal é processo de partes, que assegura ao
sentenciado as garantias do ‘devido processo legal’, decorrente diretamente da
Constituição, mesmo no silêncio dos códigos31.
Como demonstrado, o fenômeno da jurisdicionalização aperfeiçoou-se
modernamente, fixando-se na execução penal como corolário da inafastabilidade da
jurisdição penal, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.

31 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 3.
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Nesse sentido não se imagina a aplicação da lei penal fora da ação estatal por
outro Poder que não o Judiciário no Estado de Direito. Assim, ensina Rogério Lauria Tucci:
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Considerada a infração penal com violação de bem juridicamente
tutelado por legislação específica, que não só lesa ou ameaça lesar
direitos individuais, mas afeta, também, a harmônica vivência
comunitária, incumbe ao Estado a restauração da ordem jurídica
por ela atingida, de sorte a restabelecer, simultaneamente, a paz
social, assecuratória de segurança pública.32
Sintetizando o pensamento da doutrina nacional ao analisar o anteprojeto que
veio a se transformar na atual Lei de Execução Penal, e em cuja elaboração colaborou
profundamente, Rogério Lauria Tucci assinalou que “reconhecida a autonomia do Direito
de Execução Penal, exercido por jurisdição especializada, cuidando, então o Projeto, de
jurisdicionalizar o Direito de Execução Penal”.33
No entanto, destaca Salo de Carvalho34 que o modelo escolhido pelo legislador
de 1984 defronta-se com um sem número de procedimentos que engessam as decisões
judiciais. Isto porque o magistrado deixa de decidir efetivamente as questões que lhe são
postas, na medida em que passa a homologar laudos técnicos, como se observa nos artigos
8º, 96, 114, inciso II e 175 da Lei de Execução Penal, reconhecendo, assim, que há grande
diferença entre o discurso da lei e a prática carcerária.
Desta forma, inserida a jurisdição nos direitos fundamentais do cidadão, como
direito público subjetivo constitucionalmente assegurado ao cidadão de exigir do Estado
a prestação daquela atividade, de modo que a jurisdição é, então, de uma parte, direito
fundamental do cidadão, e, de outra, dever do Estado.35
CONCLUSÃO
A jurisdição estatal não se encerra com a coisa julgada, envolve também a aplicação
da pena ao condenado.

32 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro, São Paulo: Saraiva,
1993, p. 08.
33 Ibid., p, 106.
34 CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e garantismo. 3. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 148.
35 ANTUNES ROCHA, Carmem Lucia. O direito constitucional à jurisdição. São Paulo: Saraiva. 1993, p. 33.
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Não obstante, haja o envolvimento mais contundente do Poder Executivo, o que
leva a grande parte da doutrina a apontar que se trata de um sistema misto, verifica-se que
em nenhum momento a execução da pena é deixada ao arbítrio da administração pública
executiva.
A inafastabilidade da jurisdição é direito fundamental previsto na Constituição da
República, art. 5, XXXV, e não pode ser ignorado especialmente na fase mais importante
do procedimento penal, em que se dará eficácia a sentença condenatória, mas que deve
resguardar os direitos dos condenados.
Assim, pelo sistema de freios e contrapesos, a contribuição do Poder Executivo não
afasta a atuação jurisdicional, conferindo natureza singular à execução penal.
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RESUMO: a hipótese levantada neste artigo gira em torno do significado da expressão
permissão de serviço público no direito brasileiro. Propõe que o aludido instituto ainda
passa por uma crise, de forma que não pode mais ser tomado como um ponto aglutinador
de um regime jurídico único e, desta feita, encontrará matizes sintáticas consoante normas
setoriais que lhe regulam o sentido, a exemplo do que se passa no setor lotérico federal.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo. Serviços Públicos. Delegação. Permissão. Setor
Lotérico Federal. Lei Federal nº 12.869/2013. Natureza Contratual.
SUMÁRIO: 1. Concepções naturalísticas: a permissão de serviço público e sua crise. 2. A
concepção tradicional do instituto no direito administrativo brasileiro. 3. As permissões de
serviço público na Constituição e na Lei Federal nº 8.97/1995 – a disputa sobre a natureza
da permissão. 4. O arcabouço normativo do setor lotérico federal: a Lei Federal nº
12.869/2013 e as Instruções Normativas da Caixa Econômica Federal; 4.1. O iter de
formação da relação; 4.2. O aspecto bilateral; 4.3. Notas de estabilidade. 5. Considerações
finais. Referências bibliográficas
1.

Concepções naturalísticas: a permissão de serviço público e sua crise

A cultura comum do direito administrativo está nos manuais. Recorda-se,
neste sentido, a força que a doutrina possui enquanto fonte do direito administrativo
brasileiro.36 Ao ponto de que certos conceitos desta seara chegam a produzir a falsa ideia
de que são invariáveis.

Nos bancos das universidades, o profissional do direito acostuma-se com a
ordem racionalista das exposições dos conceitos que conformam o direito administrativo
em livros; replicam-na: decisões estatais também costumam dela se abeberar. Mas isso não

36 Como destaca SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para céticos. 2ª ed. São Paulo: Malheiros,
2015. pp. 25-54.
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pode ser considerado um vício em si, eis que a dogmática jurídico-administrativa é senão
um serviço da comunidade – sobretudo do Poder Judiciário e da doutrina.37

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Crê-se, no entanto, que esta ordem racionalista, fundada em conceitos, ainda
que inventados,38 não pode ser artificial, devendo, com efeito, espelhar com fidelidade o
direito positivo vigente.39 Deveras, frustrar-se-á o prático que pretenda sempre trabalhar
com fórmulas preconcebidas.
Ante a complexidade e o volume do arcabouço normativo do direito
brasileiro contemporâneo, custa acreditar que será útil preconizar posições racionalistas
cuja pretensão principal se cinja a formular conceitos unívocos para dados institutos do
direito administrativo.
Talvez esse fenômeno se afigure por efeito da multiplicação de textos legais
preocupados em regular determinados setores da economia, sem se falar nas alterações
constitucionais que se passam no Brasil de tempos em tempos – o direito simplesmente se
modifica sem que possamos lhe apontar qualquer disfunção. Crises dos conceitos
'tradicionais' do direito administrativo brasileiro, neste cenário, são e serão comuns.
A hipótese levantada neste artigo reporta-se justamente à existência de uma
crise - já antiga - que paira sobre o instituto da permissão de serviço público.
Propõe-se, nesta toada, que a expressão permissão de serviço público não
pode mais ser tomada como ponto aglutinador de um único regime jurídico e, que ela
encontrará matizes sintáticas consoante as normas que lhe regulam o sentido.
Para tanto, após se empreender uma exposição sintética do que entendemos
ser uma concepção tradicional acerca do instituto sob exame, tratamos de aspectos gerais
37 Neste sentido, Cf. SCHMIDT-AßMANN, Eberhard. Dogmática jurídico-administrativa: um balanço
intermédio sobre a evolução, a reforma e as funções futuras. Tradução de António Francisco de Sousa.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 22 e ss. (título original: Verwaltungsrechtliche Dogmatik. Eine Zwischenbilanz zu
Entwickjung, Reform und kunftigen Aufgaben).

38 Sobre o tema v. MENDONÇA, José Vicente Santos de. Conceitos inventados de direito administrativo.
Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 9-18, abr./jun. 2016.
39 Assim, Celso Antônio Bandeira de Mello: “Com efeito, se o conceito formulado não se cinge rigorosamente
ao propósito de captar um determinado regime – cuja composição admite apenas as normas editadas pelo
Direito Positivo e os princípios acolhidos na sistemática dele -, será desconforme com sua própria razão de
ser (identificação da disciplina que preside um dado instituto” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de
Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 91).
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quanto à regulação do setor lotérico federal, em que se afiguram autênticas mutações de
regime jurídico, acentuando-se a natureza contratual da outorga dos serviços pela técnica
da permissão.
A escolha deste setor não se fez de forma aleatória, mas foi fundada no fato
de que a própria atividade lotérica surgiu como uma derrogação excepcional da Lei de
Contravenções Penais (Art. 51, §3º do Dec.-lei 3.688/1941)40 – o que, em tese, aproxima
seu regime ao controle pelo poder de polícia.41
Contudo, não se pretende fazer notícia histórica da legislação do setor, pois
a análise escorreita das normas em vigor atingirá, por si, o objetivo de responder à hipótese
levantada neste ensaio.
2.

A concepção tradicional do instituto no direito administrativo brasileiro

Se se alega crise, há de se consultar, inicialmente, a concepção tradicional de
permissão de serviço público consoante a doutrina. Em suas valorosas lições, Celso Antônio
Bandeira de Mello, levando em consideração a posição que reputamos tradicional e,
aderindo a Oswaldo Aranha Bandeira de Mello,42 asseverou que:
Permissão de serviço público, segundo conceito tradicionalmente
acolhido na doutrina é, o ato unilateral e precário, intuitu personae,
através do qual o Poder Público transfere a alguém o desempenho
de um serviço de sua alçada, proporcionando, à moda do que faz a
concessão, a possibilidade de cobrança de tarifas dos usuários.43
Depreende-se, desta feita, que a doutrina tradicional mantém a ordem de
ideias de bradar que à noção de permissão de serviço público associa-se aos aspectos de
(a) discricionariedade, (b) unilateralidade e (c) precariedade. Assim, o emprego da
40 Consoante relata BARROSO, Luis Roberto. Loteria - Competência estadual - Bingo. Revista de Direito
Administrativo - RDA, Rio de Janeiro, v. 220, p. 262-277, abr. 2000. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47546>. Acesso em: 10 Jun. 2020.

41 Cf. TÁCITO, Caio. Loterias Estaduais: criação e regime jurídico. Revista dos Tribunais, vol. 838/2005, p. 747753 – ago. 2005
42 "Permissão é o ato administrativo unilateral, discricionário, pelo qual se faculta, a título precário, ao
particular a execução de obras e serviços de utilidade pública, ou o uso excepcional de bem público, ou a
prática de ato jurídico de ofício público" (MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito
Administrativo. Vol. I. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 559).
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, p. 807.
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permissão enquanto instrumento de outorga para delegação de serviços públicos só seria
própria, isto é, adequada, quando seu préstimo se ajustasse às hipóteses em que a
possibilidade de revogação unilateral a qualquer tempo e sem qualquer indenização –
traço tradicional – não implicasse consequências econômicas perniciosas para o
permissionário.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Antes de tudo, é necessário pontuar que susodita noção tradicional formouse noutro ambiente constitucional. Não obstante, a crise desse conceito remonta a período
anterior a promulgação da Constituição Federal de 1988, como se constata à luz da
posição, igualmente doutrinária, de José Horácio Meirelles Teixeira, em parecer publicado
na Revista de Direito Público,44 quem entende que da permissão de serviço público a que
se atribui prazo não se pode depreender precariedade, pois tratar-se-ia de um contrato.45
Advirta-se o leitor, todavia, que não se pretende cunhar um conceito para
permissão de serviço público, pondo fim à discussão. Ou melhor, não se cogita a
formulação de um conceito invariável e/ou único para referido instrumento de outorga.
Com efeito, propõe-se a combatê-lo.
A proposição de que o préstimo da permissão como instrumento para
delegar a prestação de serviços públicos implica a atração de aspectos de
discricionariedade, unilateralidade e precariedade – e, somente neste contexto normativo
estar-se-ia empregando-a de forma adequada - ignora diversas matrizes normativas do
direito positivo brasileiro atual.
Há, como dito, posições doutrinárias que apontam a impossibilidade de
seguir forçando essa concepção tradicional para interpretar normas que, com efeito, têm
atribuído às permissões de serviço público aspectos contratuais.46

44 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Permissão e Concessão de Serviço Público. Revista de Direito Público.
São Paulo, n. 6 e 7, 1969.
45 Cf. o compêndio das posições da doutrina em MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, p. 810 a 812.
46 Neste sentido, Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 13ª Ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2018, p. 751 e ss.

37

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Na verdade, a noção de permissão de serviço público foi apropriada de forma
distinta por vários diplomas normativos setoriais, de modo a viabilizar a estruturação dos
respectivos setores econômicos.
Emprega-se a expressão permissão de serviço público distintamente no
âmbito de cada setor, alterando-se não só sua noção, como sua finalidade e abrangência.
Desta feita, a noção tem evoluído assimetricamente, isto é, conforme cada legislação
setorial.
Fato é que em função de desenhos regulatórios setoriais, os permissionários
foram investidos, por lei, não só de obrigações, mas também, de direitos e garantias, que
nos limites constitutivos de uma relação, criam halo de estabilidade em torno de cláusulas
que verdadeiramente viabilizam empreendimentos por meio de contratos.
Neste sentido, afasta-se a concepção de que dadas ordenações sobre
atividades de permissionários podem ser aceitas como algo natural da ação estatal, pois a
liberdade e a livre iniciativa são valores constitucionais plenamente defensáveis.47
Ademais, isso se dá independentemente de a delegação do serviço envolver grandes
investimentos, pois o que institui deveres e obrigações na espécie é senão a regulação
setorial.
Os direitos dos permissionários, portanto, desde que fundados em
dispositivos legais e na constituição, existem e são criados justamente para se contrapor
ao suposto interesse público de se pretender rescindir relações a qualquer momento e/ou
de qualquer forma, sem reservas ou cerimônias com os direitos dos particulares.
Pois bem, ensaiando-se a confirmação da hipótese levantada, faz-se breve
análise das normas legais e regulamentares que incidem sobre as permissões lotéricas
federais, reguladas desde a Constituição Federal, até a Lei Federal nº 12.869/2013, que
dispõe sobre critérios para sua a contratação, exercício e remuneração.
3.
As Permissões de serviço público na Constituição e na Lei Federal nº
8.987/1995 – a disputa sobre a natureza da permissão
Mudanças relevantes no regime jurídico das permissões de serviço público
foram provocadas com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Simples cotejo
que se faça das normas acerca do título da ordem econômica daquela com às da

47 Cf. ÁVILA, Humberto. Constituição, Liberdade e Interpretação. São Paulo: Malheiros, 2019.
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Constituição de 1969 depõe não existir sequer menção ao instituto da permissão de
serviços públicos.
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Com efeito, o que de fato existia no corpo da Constituição de 1969 era a
menção em seu art. 167 de que a lei disporia sobre o regime das empresas concessionárias
de serviços públicos federais, estaduais e municipais. Noutros termos, o instituto passou a
ter, na vigente ordem, assento constitucional, pelo que está disposto na Magna Carta o
seguinte:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;
Também à diferença da constituição vigente, sequer existia, no antigo corpo
constitucional, passagem textual que sugerisse que a outorga de concessões se daria
mediante licitação pública. Identicamente, não havia o enunciado de que a concessão
constituiria contrato entre delegado e poder público.
Concessão e permissão, ambos instrumentos de outorga, eram tratados pela
doutrina como noções dessemelhantes. Ao passo que a primeira tratar-se-ia de ato
bilateral, gerando direitos e obrigações entre as partes, a segunda consistiria num ato
unilateral, precário e revogável a qualquer tempo. Nestes termos, bem pontificam as lições
de Romeu Felipe Bacellar Filho:
Caracterizando, junto com a autorização, formas de transferência de
execução de atividades públicas a terceiros, a concessão e a
permissão de serviços públicos sempre foram tratadas com cuidado
pela doutrina brasileira, cuja preocupação incluía o estabelecimento
das respectivas distinções. A bem de ver, a primeira como vínculo de
natureza contratual e a segunda tratando, tal como a autorização, um
ato administrativo unilateral, discricionário e precário para atender
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necessidades coletivas instáveis ou de emergência transitória,
dispensavam extensas tratativas envolvendo aspectos distintos.48
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Essa dessemelhança, entretanto, parece esmaecida à luz do vigente texto
constitucional, já que se predica às duas técnicas de delegação de serviços públicos as
mesmas características, pois, consoante Romeu Felipe Bacellar:
Mesmo uma leitura gramatical do texto evidencia as profundas
alterações produzidas na natureza jurídica da permissão.
Conceituada pela doutrina como resultante de um “ato
administrativo unilateral discricionário e precário”, a permissão,
instrumentalizada por contrato de natureza especial, passou a ter, no
Brasil, cunho bilateral, sendo incontroverso que a sua existência à
adrede licitação impõe, para sua outorga, procedimento
administrativo eminentemente vinculado. Sob o prisma
constitucional, mostra-se evidente que a alteração produzida é
visceral.49
Por sua vez, a lei geral de concessão e permissão de serviços públicos, Lei
Federal nº 8.987/1995, dispõe textualmente que a permissão não só é uma delegação, a
título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco (art. 2º, inc. IV); mas também que é formalizada mediante contrato
de adesão, que observa as normas gerais e específicas pertinentes e o edital de licitação,
inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder
concedente (art. 40).
Depreende-se que o legislador federal empregou palavras que parecem
rivalizar no mesmo espaço. Mas como conciliaríamos termos e expressões tão distintos
quanto, de um lado, "título precário", "precariedade", "revogabilidade unilateral" e, de
outro, "mediante licitação", "contrato de adesão"? Será o primeiro grupo de expressões um
resquício de concepções de uma ordem jurídica superada? A Lei Federal nº 8.987/1995
pode modificar o conteúdo do art. 175, inc. I da Constituição Federal? De onde vem a
inovação substantiva?50
48 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Concessões, permissões e autorizações de serviço público. In BACELLAR
FILHO, Romeu Felipe. Reflexões sobre direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 185.
49 Ibidem, p. 186.
50 "Diante disso, o que seria o novo estilo do direito administrativo? A essa altura do artigo é possível afirmálo: é uma abordagem interdisciplinar que busca em dados tirados da experiência uma hipótese que sirva a
reconstruir uma prática ou uma norma jurídica numa ambiência de inovação substantiva." (MENDONÇA, José
Vicente Santos de. A verdadeira mudança de paradigmas do direito administrativo brasileiro: do estilo
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A discussão doutrinária acerca da natureza da permissão de serviço público
não é questão superada. Tal disputa, como aduz Marçal Justen Filho, não comporta solução
satisfatória.51 E mesmo a análise compilada por esse autor se contradiz, veja-se:
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Haverá casos em que a permissão de serviço público será um ato
administrativo unilateral. Em outras situações, terá natureza
contratual. A identificação de existência ou não de um contrato
depende do exame da disciplina normativa adotada em concreto
para o caso. Haverá contrato quando existir a participação da
vontade privada na formação do ato jurídico de permissão. Em outros
casos, o conteúdo do ato de permissão será determinado
exclusivamente pela Administração Pública – ainda que possa ser
necessária uma manifestação de vontade própria do particular em
momento posterior, como requisito de aperfeiçoamento da relação
jurídica.

A natureza contratual da permissão se evidencia, de modo específico,
pela obrigatoriedade de uma licitação para sua outorga. Isso
significa, usualmente, que o conteúdo da permissão será
determinado pela proposta selecionada como vencedora. Quando
assim se passar, o ato jurídico resultante terá natureza contratual,
precisamente porque terá existido uma "proposta" do particular, que
foi "aceita" pela Administração. Em suma, o ato jurídico final será o
resultado da conjugação de vontades entre Administração e
particular – tal como se passa, aliás, nos contratos administrativos em
geral (cujo conteúdo é resultado de um procedimento licitatório
similar).
Parece-nos problemática a conclusão delineada por esse festejado professor:
ou reconhecemos que a permissão de serviço público sempre se outorga por licitação ou
estar-se-á falando de instituto distinto à luz das disposições da Constituição. Curial
observar que no estudo dos institutos jurídicos há de se alinhar as prescrições
constitucionais com as normas inferiores. Incoerências terminológicas entre aquelas e
essas, nesta sistemática, têm nome claro e certo: inconstitucionalidade.

tradicional ao novo estilo. Revista de Direito Administrativo - RDA, Rio de Janeiro, v. 265, p. 179-198, jan.
2014. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18916/17659>. Acesso
em: 10 Jun. 2020).
51 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, p. 752.
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Com razão, Romeu Felipe Bacellar Filho assevera que a distinção entre
permissão e concessão tomada pela Lei Federal nº 8.987/1995 é fruto de imaginação do
legislador, devendo ser assentada a natureza contratual da permissão de serviço público.52
Não se olvide que há efeitos da submissão da delegação de serviços pela
técnica da permissão à regra da licitação: passa-se a submeter a outorga a um
procedimento vinculado por excelência, e, por conseguinte, a um controle público. A
natureza da outorga da permissão de serviço público, por fim, não difere à daqueles
contratos administrativos precedidos de licitação.5354
A confirmação da hipótese levantada, contudo, como susodito, depende de
investigação das normas aplicáveis às lotéricas federais.
4.

O arcabouço normativo do Setor Lotérico Federal. A Lei Federal nº 12.869/2013,
as Instruções Normativas da Caixa Econômica Federal

Considera-se despicienda nos limites deste artigo longas narrativas históricas
de como surgiu e se desenvolveu o setor lotérico no Brasil. Importa, não obstante,
rememorar, pelo que noticia Roberto Brasil que:
[...] as Loterias criadas por Lei e administradas pelo Poder Público
existem no Brasil desde, pelo menos, o ano de 1784. Naquele ano foi
instituído no Município de Vila Rica, Estado de Minas Gerais, a Loteria
que disponibilizou uma espécie de aposta, em uma modalidade de
sorteio, para angariar recursos com a finalidade de construir o prédio
da Câmara e da Cadeia Pública.55
Vê-se assim que a exploração de loterias é considerada atividade de Estado
desde sua gênese no Brasil. O instrumento que, por outra via, lhe outorga a condição de
52 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Op. Cit. p. 186.
53 Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de Serviços Públicos – Comentários às Leis nº 8.987 e 9.074,
de 1995. São Paulo: Dialética, 1997, p. 83.
54 “[…] A precariedade é própria de atos e procedimentos discricionários, inseridos no mundo jurídico em
atenção à lei, mas informados por critérios de conveniência e oportunidade. Os institutos dependentes de
licitação – processo administrativo (como espécie do gênero procedimento) vinculado por excelência e
antecedente necessário do contrato, não podem se desconstituídos ad nutum. Diante do dispositivo
constitucional que altera a natureza jurídica da permissão tornando-a contratual, a referência à precariedade
induz à ideia de que a permissão pode ser desfeita discricionariamente, o que não é verdade.” BACELLAR
FILHO, Romeu Felipe. Op. Cit. p. 193.
55 FERNANDES, Roberto Brasil. Direito das loterias no Brasil: conceitos e aspectos jurídicos. Belo
Horizonte: Fórum, 2020, p. 23.
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serviço público atualmente é o Decreto-lei nº 759/1969 que autorizou o Poder Executivo
da União a constituir a empresa pública Caixa Econômica Federal.
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Referido diploma, recepcionado pela Constituição vigente como lei federal, e
regulamentado pelo Decreto nº 7.973/2013, atribuiu à Caixa Econômica Federal a
competência para explorar, com exclusividade, os serviços das loterias federais.
De fato, a exploração de serviços lotéricos não se faz por qualquer atividade
de prestação ao público em geral, como induziria o juízo se pretendêssemos compreendêla a partir de uma concepção material de serviço público. De outra parte, a exploração de
atividade lotérica ganha contornos de satisfação de interesses públicos no art. 195, inc. III
da Constituição Federal de 1988, onde se vincula a receita de concursos de prognósticos
ao financiamento da seguridade social.56
De qualquer forma, a questão de constituir ou não a exploração da atividade
uma espécie de serviço público fora superada por oportunidade do julgamento da ADI nº
2.847/DF de relatoria do Min. Carlos Veloso em 5 de agosto de 2004.57
A Lei Federal nº 12.869/2013, por sua vez, dispõe em termos gerais sobre o
exercício da atividade e a remuneração dos permissionários lotéricos no âmbito federal.
Cogita-se, por oportuno, que esse diploma normativo veicula normas gerias de licitações
e contratos (notadamente seu art. 3º), de aplicação nacional, por força do art. 22, inc. XXVII
da Constituição Federal.
E, ainda antes de impulsionarmos o exame das disposições da Lei Federal nº
12.869/2013, para afastar questões já superadas, recordamos a lição em doutrina, acolhida

56 No mesmo sentido: "Insta registrar que é a lei o instrumento que caracteriza ou qualifica a atividade
lotérica como um serviço público. A rigor, a atividade lotérica não configura uma "atividade administrativa
de prestação". E se de prestação não se trata, o jogo lotérico explorado pelo Estado não gera diretamente a
satisfação de necessidades da coletividade, ou seja, não há "prestação ao público". O que ocorre, a bem da
verdade, é a obtenção de receitas, de recursos para o Tesouro e que são destinados a algumas áreas ou
setores em que há a atuação do Estado, como vem a ser a assistência social ou mesmo o incentivo de
atividades esportivas. A natureza jurídica da atividade lotérica seria, se previamente considerada uma
atividade estatal, a de fomento, e não a de serviço público." (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de Oliveira.
Parcerias Público-Privadas nos serviços de loterias estaduais. Revista de Direito Constitucional e Internacional.
Vol. 38/2002. P. 249-264. Jan.-mar. 2002).
57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.847/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, data de julgamento: 05.08.2004,
Plenário, Data de Publicação: DJe 26.11.2004.
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em sede jurisprudencial, que os serviços públicos de loterias não são exclusividade da
União.
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A explicação é singela. Como defendeu Carlos Ari Sundfeld, não obstante o
constituinte tenha atribuído à União a competência para legislar sobre "consórcios e
sorteios" (art. 22, XX da Constituição Federal), em nenhum momento a Constituição
reservou à União um monopólio da exploração de tal atividade.58
Superada a exposição panorâmica do arcabouço legislativo que incide sobre
os serviços lotéricos federais, passemos a verificar se, de fato, neste setor, no âmbito das
normas federais, a permissão de serviço público mantém, como ensina posição doutrinária
tradicional, aspectos de (a) unilateralidade, (b) discricionariedade e (c) precariedade.
4.1.

O iter de formação da relação

A Constituição de 1988 subordinou a permissão de serviços públicos à prévia
licitação. Isto é, no atual contexto normativo, passou-se a submeter a outorga a um
procedimento vinculado por excelência (art. 175, caput da Constituição Federal). No
mesmo sentido, a Lei Federal nº 12.869/2013 condicionou a outorga da permissão lotérica
à regra da licitação (art. 2º, inc. I), como também o fez a Circular nº 859/2019 da Caixa
Econômica Federal (item 1.4). A redação dos dois últimos dispositivos é idêntica, como
segue:
Art. 2º. Para os fins desta Lei considera-se:
I – permissão lotérica: a outorga, a título precário, mediante licitação,
da prestação de serviços públicos feita pelo poder outorgante à
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco, para comercializar todas as
loterias federais e os produtos autorizados, bem como para atuar na
prestação de serviços delegados pela outorgante, nos termos e
condições definidos pela legislação e normas reguladoras vigentes.
Circular nº 859/2019 da Caixa Econômica Federal

1.4. PERMISSÃO LOTÉRICA – é a outorga, a título precário,
mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pela
CAIXA, na qualidade de poder outorgante à pessoa física ou jurídica
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e
58 SUNDFELD, Carlos Ari. Loterias Estaduais na Constituição de 1988. Revista de Direito Público - RDP. Ano
22, nº 91, p. 95-102, jul./set. 1989.
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risco, para comercializar todas as loterias federais e os produtos
autorizados, bem como para atuar na prestação de serviços
delegados pela outorgante, nos termos e condições definidos pela
legislação e normas reguladoras vigentes.
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Isso significa, em termos imediatos, que a Outorgante (Caixa Econômica
Federal) não pode escolher livremente um particular qualquer para ser permissionário dos
serviços.
A regra da licitação, no caso das lotéricas, funciona como em qualquer
procedimento para seleção de contratados da Administração Pública. Devem ser
formulados critérios objetivos para definir as regras para a competição, viabilizando a
seleção da melhor proposta.
A Circular nº 859/2019 da Caixa Econômica Federal, nesta toada, enumera
normas aplicáveis a todas as licitações aptas a outorgar permissões de lotéricas federais.
Por exemplo: veda-se que o mesmo licitante seja declarado vencedor em mais de um item
por edital (item 2.4), há fixação de valor mínimo de lances ofertados (item 13.2) e facultase que a outorgante exija no edital uma área útil mínima (item 16.4.2).
Há, portanto, a possibilidade de se pretender um controle dos aludidos
procedimentos competitivos, seja em sede administrativa, seja judicial. A natureza da
outorga da permissão de serviço público, como tem-se dito, não difere à de todos os
contratos administrativos precedidos de licitação: o respeito à isonomia na concorrência
pela exploração dos serviços não é faculdade, mas exigência da lei e da Constituição.
De outra parte, a Circular nº 859/2019 da Caixa Econômica Federal elenca um
rol de hipóteses para a aplicação da “revogação”, exprimindo expressamente que:
26.2. REVOGAÇÃO OU CADUCIDADE DA PERMISSÃO
26.2.1. A revogação da PERMISSÃO põe fim ao Contrato de
PERMISSÃO e será declarada unilateralmente pela CAIXA.
O referido rol, encontra-se no Anexo II da Circular nº 859/2019, onde se
encontra uma série de tipos sancionadores, vejamos dois deles, por amostragem:
IRREGULARIDADES GRUPO 3
1.Praticar qualquer ação que venha a ocasionar iminente prejuízo à
CAIXA decorrente de mau uso da PERMISSÃO CONCEDIDA.
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2.Agir com fraude, dolo ou má-fé, praticar crime de lavagem de
dinheiro ou violação ao sigilo bancário ou cometer qualquer das
infrações penais, civis ou administrativas previstas na legislação
vigente que impliquem em quebra de confiança e/ou configurem
condutas inadequadas para a continuidade da relação com a caixa
Não há de se cogitar da incidência dos princípios que regem a atividade da
Administração Pública direta e indireta prevista na Constituição Federal, notadamente o
princípio da legalidade, quando in causa se esteja discutindo um ato de revogação da
outorga de permissão lotérica.
Acresce ainda que o art. 5º, inc. LV da Constituição também incidirá sobre o
controle de tal ato, implicando a incidência dos princípios de direito administrativo
sancionador, tal como ocorre em oportunidades de controle de sanções administrativas
fundadas nos arts. 86 a 87 da ainda vigente Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos arts. 82 a 84
da Lei Federal nº 13.303/2016.

Há, por último, de se recordar de uma consideração de Marçal Justen Filho,
que retira da regra licitatória a obrigatoriedade de se justificar a extinção da permissão de
serviço público:
O art. 49 da Lei nº 8.666 determina que a revogação da licitação
sempre deverá fazer-se motivadamente, apenas sendo efetivável "por

razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado". O dispositivo aplica-se à licitação da

permissão. Ora, se a Administração não pode revogar a licitação, senão
nas condições ali indicadas, também não pode revogar a permissão
dela derivada. Não fosse assim, tornar-se-ia letra morta a regra do art.
49: a Administração aguardaria o término da licitação, formalizaria a
outorga e, imediatamente após, promoveria a revogação. Logo, a
revogação da permissão sujeita-se a regras similares àquelas previstas
no art. 49 da Lei nº 8.666.59
Vê-se, assim, que não há discricionariedade sequer na escolha da pessoa do
contratado, nem na extinção/revogação das permissões lotéricas (sanção rescisória) – tudo
está condicionado ao devido processo (licitatório e/ou sancionador).
4.2.

O aspecto bilateral

59 JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de Serviços Públicos. p. 84.
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Dir-se-á unilateral a permissão lotérica se esta for tomada tal como um ato
administrativo. A Constituição Federal de 1988 se refere às permissões de serviço público
como contratos, questão já visitada. Noutra senda, também a Lei Federal nº 12.869/2013
utiliza-se do vocábulo 'contrato' três vezes:
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Art. 3º. Os editais de licitação e os contratos firmados pela
outorgante com os permissionário referidos no caput do art. 1º
observarão, obrigatoriamente, as seguintes diretrizes operacionais e
critérios de remuneração:
[...]
VI – os contratos de permissão serão firmados pelo prazo de 20
(vinte) anos, com renovação automática por idêntico período,
ressalvadas a rescisão ou a declaração de caducidade fundada em
comprovado descumprimento das cláusulas contratuais, ou a
extinção, nas situações previstas em lei.
[...]
Art. 5º-B. Aplica-se a renovação automática prevista no art. 5º-A às
demais permissões lotéricas celebradas até a data de publicação
desta Lei após a data final de vigência, inclusive quando decorrente
de renovação automática prevista no respectivo contrato.
Ainda que se desconsidere a referência textual a 'contrato', a Lei Federal nº
12.869/2013 fixou prazo para a outorga de permissão lotérica, que é senão cláusula
essencial nos contratos da Lei nº 8.666/1993 e dos de concessão, aproximando-lhes os
regimes, pois semelhantes.
Nessas situações, em que existe previsão de prazo para permissões de serviço
público, mesmo a doutrina que assume posições mais tradicionais acerca do instituto,
reconhece as semelhanças com o regime dos contratos de concessão:
Segundo entendemos, a fixação de prazo na permissão praticamente
faz desaparecer a diferença entre esse instituto e a concessão, já que
ocorrerá a perda da precariedade e o permissionário se tornará titular
de direito subjetivo oponível à Administração, consistente no direito
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à prestação do serviço permitido pelo prazo convencionado, sob
pena de responder a Administração por perdas e danos.60
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Ocorre que, não podemos reputar à luz das normas que regem os contratos
administrativos, em especial o vetor interpretativo do princípio constitucional da isonomia
(de acesso ao mercado dos contratos públicos), como existentes permissões de serviços
públicos sem prazo.
Se é verdade que, segundo a doutrina tradicional, nesses casos, o vínculo
poderia ser revogado a qualquer momento sem quaisquer cerimônias em favor do
permissionário, tornar-se-ia logicamente possível a manutenção da exploração de um
serviço público indefinidamente.
A técnica da permissão sem prazo, discricionária e precária, na mesma
medida em que fragiliza a posição do permissionário, confere poderes demais, inclusive
econômicos, a gestores públicos, que, eventualmente, não observam o princípio
republicano – em favor ou em desfavor do permissionário.

A lógica dos contratos públicos, que, como regra, limita prazos de vigência
até para contratos de prestação de serviços de mão de obra terceirizada previstos na Lei
Federal nº 8.666/1993, não permite a outorga de uma atividade pública sem prazo de
antemão definido.
4.3.

Notas de estabilidade

Por fim, a Lei Federal nº 12.869/2013 emprega a expressão "a título precário"
na definição que faz da permissão lotérica. Mas o que de fato significa a precariedade no
contexto das outorgas lotéricas federais?
Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que precariedade é palavra de múltiplos
sentidos, que pode significar instabilidade, transitoriedade, revogabilidade, inexistência de
prazo. A referida autora, aponta, todavia, que para fins de comparação entre concessão e
permissão, é preciso considerar dois sentidos: ou significará que a outorga é revogável a
qualquer tempo, por iniciativa da Administração; ou significará que a outorga é realizada
sem prazo estabelecido e, portanto, revogável a qualquer momento pela Administração,
sem direito a indenização.61
Reputa Maria Sylvia Zanella Di Pietro que:
60 DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias na Administração Pública. 11ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2017, p.170.
61 Ibid. p. 168.
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A precariedade que está presente na concessão e na permissão
corresponde àquele primeiro sentido, ou seja, possibilidade de
revogação, a todo momento, do ato jurídico, seja ele unilateral ou
bilateral, pela Administração. Mesmo no caso de contrato, em que a
fixação do prazo é obrigatória, como é o caso da concessão, essa
possibilidade existe sempre; uma das características dos contratos
administrativos em geral e que constitui uma de suas cláusulas
exorbitantes é precisamente a possibilidade de rescisão unilateral,
pela Administração, por razões de interesse público. Isto, que sempre
foi reconhecido pela doutrina, consta hoje do direito positivo (art. 58,
II, da Lei nº 8.666/1993) […]
No segundo sentido, de outorga sem prazo, a precariedade não está
presente na concessão, pelo fato de que a Lei nº 8.666, no art. 57,
§3º, proíbe a celebração de contratos sem prazo estabelecido e o art.
23, inciso I, da Lei nº 8.987 inclui a indicação do prazo é essencial na
concessão tendo em vista que em função dele pode variar o valor da
tarifa, para estabelecimento do inicial equilíbrio econômicofinanceiro; quanto maior o prazo, menor poderá ser a tarifa, já que
maior será o tempo para recuperação dos investimentos por parte
do concessionário.62
Dado que as outorgas das permissões lotéricas federais se dão a prazo, o
segundo sentido, como ocorre nas concessões não está presente na Lei Federal nº
12.869/2013.
O primeiro sentido está presente, pois a outorgante, justificando a revogação
na forma dos tipos sancionadores da Circular nº 859/2019 da Caixa Econômica Federal,
revogará independentemente de prazo.
Mas, há outro sentido para precariedade no âmbito das permissões lotéricas
federais, que se colhe a partir do cotejo que se faça de seu regime jurídico com a lógica
que preside a indenização dos concessionários de serviços públicos, nos casos em que o

62 Ibid.
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vínculo contratual que mantenham com Estado venha a ser revogado antes do prazo
estipulado para retorno de investimentos.
A diferença entre permissão e concessão de serviços públicos, pois, no tópico
da indenização, decorre da extensão dos serviços e encargos assumidos. Não se tem notícia
de permissão lotérica abrangendo obrigações de investimentos amortizáveis em longo
prazo, de forma que, a revogação de outorgas desse setor não implicará direito à
indenização quanto a investimentos realizados.
Tal posição, sem embargo, não anui com a afirmação de que a revogação de
uma permissão lotérica não obriga o poder outorgante ao pagamento de indenização sob
qualquer título. Tudo dependerá das condições efetivas da outorga, assim como do modo
e do motivo com que se deu o procedimento de sua revogação.63
5. Conclusão

Considerando, portanto, as normas afetas ao setor lotérico federal, constatase que a noção de permissão de serviços público, na espécie, recebe outra conotação: são
afastados os aspectos de (a) discricionariedade; (b) unilateralidade e (c) precariedade, como
entendidos tradicionalmente pela doutrina; e, ao mesmo tempo, adquire-se o sentido
contratual e de "precariedade" limitada.
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Resumo: Este artigo objetiva uma abordagem parcial do trabalho que será concluído em
julho de 2022. A temática envolve o problema da advocacia e o ajuizamento da ação
popular com conteúdo ambiental por estrangeiros. A pesquisa não foi concluída, razão
pela qual, nosso leitor poderá manifestar dúvidas, com a leitura deste texto. Entretanto,
com a finalização da pesquisa, ainda traremos gráficos e imagens que fortalecerão a tese
aqui abordada, bem como abordagem hipotético-dedutiva. A ação popular é um
instrumento legal brasileiro, justificando sua utilização para a preservação do meio
ambiente e seu questionamento no Poder Judiciário. Entretanto, no Brasil, o ajuizamento
desta demanda tem sido realizado por cidadãos brasileiros. Os estrangeiros, por questão
legal, ficam afastados desta demanda, porém, demonstram preocupação com a
preservação ambiental, podendo ser incluídos na legislação, através de alteração
parlamentar.
Palavras-chave: Advocacia. Ambiental. Judiciário. Defesa.
Sumário: 1. Introdução. 2. O mecanismo processual. 3. Descrição do projeto de pesquisa.
4. Metas desta pesquisa. 5. Metodologia empresa. 6. Considerações finais. 7. Referências
bibliográficas.
1.INTRODUÇÃO
Este artigo refere-se a publicação parcial de trabalho que está sendo desenvolvido
junto à PRP-UEG, campus Aparecida de Goiânia, sobre a temática da advocacia e da ação
popular, na seara ambiental. A pesquisa somente será concluída no próximo ano de 2022.
Porém, para cumprir a agenda definida pela Universidade Estadual, estamos apresentando,
parcialmente, os trabalhos desenvolvidos, fruto da pesquisa bibliográfica e legislativa.
A ação popular é um instrumento previsto legalmente para proteger o meio
ambiente brasileiro, conforme detalha SIRVINKAS (2016). E este meio ambiente é
considerado um bem difuso, intergeracional e de uso comum, portanto sendo usufruído
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por toda pessoa, algo inseparável aos direitos humanos, mesclado com o direito ambiental,
direito agrário e o direito constitucional.
Então, em tese, nacionais ou estrangeiros são beneficiários do meio ambiente e
assim, todos podem defender os recursos naturais. Porém, no exercício da advocacia
percebemos que estrangeiros radicados no Brasil costumam indagar se poderiam propor
demanda judicial em benefício da defesa dos bens ambientais localizados em território
brasileiro.
Em suma, a justificativa desta pesquisa, envolve reconhecer o acesso à jurisdição
através da ação popular ambiental, proporcionando ao estrangeiro a defesa do meio
ambiente e recursos naturais, tendo como objetivos, 1-Compreender a importância da
ação popular ambiental. 2-Valorizar o meio ambiente como bem de uso comum do ser
humano. 3-Reconhecer o acesso à jurisdição pelo estrangeiro através da ação popular. Ao
final, esperamos comprovar a necessidade de reconhecimento do acesso do estrangeiro à
ação popular ambiental, na defesa do meio ambiente. Sendo o meio ambiente um bem de
uso comum, toda a pessoa humana pode defendê-lo, preservando os recursos naturais
para as gerações.
2.O MECANISMO PROCESSUAL
O Brasil é farto em recursos naturais, seja no cerrado, na mata atlântica, nos
pampas, na caatinga e no cenário amazônico. E tudo isto, pode ser usufruído legalmente,
pelo ser humano, observando as regras de conservação e preservação ambiental. Os bens
ambientais são considerados bens difusos, podendo ser usufruídos por toda a coletividade.
De fato, a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LXXIII reconhece a ação
popular como um remédio constitucional utilizado para a proteção de bens ambientais.
Mas a Carta política apenas desenha o raciocínio genérico sobre o assunto, deixando as
peculiaridades, para a legislação reguladora.
Assim, a lei federal n.º 4.717, de 29 de junho de 1965, foi recepcionada pela CF1988, reconhecendo para o polo ativo qualquer cidadão brasileiro, definindo como prova
da cidadania, para ingresso em juízo, o título eleitoral, ou com documento que a ele
corresponda. Daí surge o questionamento nesta pesquisa científica, se os bens ambientais
são bens difusos, intergeracionais e de uso comum, a sua proteção judicial também poderia
ser pleiteada por estrangeiros, por exemplo, que estejam radicados no Brasil, afastando
restrições sem o mínimo sentido, conforme (FIORILLO,2016).
Neste caso os advogados(as) que assinam a petição inicial da ação popular
ambiental são brasileiros, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, perfeitamente
habilitados para a profissão em solo nacional. Estes advogados são os profissionais liberais
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ou intelectuais, conforme compreende o Código Civil de 2002, habilitados para a defesa
dos interesses do seu cliente.
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O dilema aqui trazido, envolve a lei nº 4.717/65, que admite que o cidadão
brasileiro será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de
entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), mas
não aborda o interesse do estrangeiro que também usufrui do bem ambiental, por ser um
direito de uso comum.
Este estrangeiro pode colaborar com a proteção ambiental, através de um
questionamento no Poder Judiciário. Conforme (BULLOS,2012) na atualidade vivemos num
estado democrático de direito, não havendo motivos para restringir o acesso da pessoa
estrangeira ao Judiciário para a defesa do meio ambiente. Vale salientar que a Lei n.º
4.717/65 foi sancionada no período do regime militar, por Humberto de Alencar Castello
Branco, militar que articulou o Golpe de 31/03/1964, tendo como objetivos a intervenção
militar, acabando com as reformas nacionalistas, representadas pelo Partido Trabalhista
Brasileiro e o projeto de reformas de Base do governo João Goulart.
O momento em que vivemos hoje é diferente daquele de 1964. O cenário social é
diferente. Os militares da época estavam envolvidos no cenário da guerra fria e os
estrangeiros eram vistos como inimigos do estado e possíveis agentes invasores. É claro
que isto não justifica o Golpe militar de 1964, embora na atualidade brasileira ainda existam
vozes de opróbio. Ressaltamos que nossa pesquisa é juridicamente técnica e não
politicamente ideológica.
Além do mais, embora a lei nº 4.717/65 embora recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, acaba encontrando uma questão duvidosa, quando confrontada com o
artigo 5º, inciso XXXV, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito. Desta forma, o cenário da década de 1960 é bem diferente do
cenário social atual, de 2020 e 2021. Os estrangeiros, também tem interesse na preservação
ambiental das florestas brasileiras e de qualquer bioma nacional. Isto se comprova pelo
aumento do número de incêndios e queimadas na vegetação nacional. Vejamos o gráfico
abaixo:
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Fonte: TerraBrasilis/INPE/DETTER.
Foto: Mayke Toscano/Fotos Públicas
https://www.ecodebate.com.br/2020/06/10/pesquisadores-alertam-para-explosao-dedesmatamento-em-2020/ - Herton Escobar. Acesso em 10/06/2021.
O gráfico comprova um aumento da devastação ambiental no Brasil,
especificamente na Amazônia. Isto é preocupante, tanto para nacionais, como para
estrangeiros. Enfim este projeto de pesquisa científica, aborda o assunto, visando a defesa
jurídica do bem ambiental, no mecanismo processual brasileiro.
E o polo ativo desta demanda, em razão da modernidade antropológica em
vivemos, pode reconhecer tanto o cidadão brasileiro como também o estrangeiro que
preocupado com as questões ambientais, demonstra boa fé na defesa dos recursos
naturais.
3.DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA.
Este trabalho continuará abordando a temática até o mês de julho de 2022, quando
será encerrada a atividade de pesquisa. Por enquanto, nossa publicação é bastante simples
e apresenta um estudo parcial do tema estudado. A ação popular é um dos remédios
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constitucionais reconhecidos na Constituição Federal de 1988, e mesmo com marchas e
contramarchas na história jurídica, continua sendo usada na defesa dos direitos coletivos
lato sensu.
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Conforme ensina o ilustre professor Celso Fiorillo (2016, p. 379), a ação popular é
característica nos regimes democráticos, e tem-se notícia de sua existência desde o direito
romano, até os dias atuais, conforme definida pelo jurisconsulto Paulo: “eam popularem
actionem dicimus, quae suum jus Populi tenetur”, que numa tradução livre significa
“denominamos ação popular aquela que ampara direito próprio do povo”.
Nesse compasso, o direito defendido pela ação popular ambiental é o meio
ambiente, reconhecido como bem de uso comum pelo ser humano. Com isto, nota-se que
a lei n.º 4.717/65, embora recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não envolve o
cenário mais atual e democrático em que podemos viver.
A lei n.º 4.717/65 foi editada em um cenário ditatorial, em que a guerra fria e outros
aspectos antidemocráticos prevaleciam no Brasil.
Porém, hoje, vivemos algo diferente, o que permite o questionamento e a
responsabilidade de defesa ambiental, por qualquer pessoa consciente e madura. Nesse
compasso, indicamos que o Direito Ambiental pode reconhecer a colaboração do
estrangeiro, na defesa dos recursos naturais localizados em solo brasileiro, sem que isto
represente uma interferência maldosa no cenário político ou governamental do Brasil.
4. METAS DESTA PESQUISA.
Através desta pesquisa, estamos procurando mesclar conhecimentos de várias
áreas. As ciências sociais e humanas se entrosam tanto, que não se pode estudar uma sem
se recorrer a outra ou outras áreas científicas, tais são suas afinidades, em que pese a seus
pontos peculiares e distintos.
O Direito como ciência social que é, não fica isolado. Seus diversos ramos se
aproximam, se relacionam tanto, que se tem de buscar, muitas vezes, esclarecimentos entre
eles nas matérias afins. E é exatamente nesta proximidade, que ao exercer a advocacia, o
profissional acaba se defrontando com problemas que precisam ser resolvidos, conforme
ensina ACQUAVIVA (2000).
Esta afirmação compreende o que podemos encontrar no direito ambiental, no
direito agrário e no direito constitucional, se destacando mais, na atualidade, pela
importância que tem, em razão da necessidade que cada ser humano tem, na
responsabilidade de defender o meio ambiente para as futuras gerações. Assim, esta
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pesquisa proporciona: 1-Compreender a importância do meio ambiente como bem de uso
comum e intergeracional. 2-Reconhecer o acesso do estrangeiro à jurisdição brasileira,
para a defesa do meio ambiente. 3-Estimular a utilização da ação popular, como
mecanismo processual de defesa dos recursos naturais que sofrem lesão humana.
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5.METODOLOGIA EMPREGADA.
A metodologia a ser empregada consistirá na utilização do método hipotéticodedutivo. Serão feitas abordagens bibliográficas, utilizando livros técnicos sobre o Direito
Ambiental, Direito Agrário, Direito Civil, Direito Processual, História do Direito, Filosofia do
Direito e Economia, bem como pesquisas de campo, tendo em vista que serão realizados
questionamentos, entre o meio ambiente e a defesa dos recursos naturais por todo o ser
humano.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Nossa pesquisa encerrará em 2022, portanto, este artigo reflete apenas um estudo
parcial do que foi proposto. Agora, dentre as contribuições científicas que envolvem este
tema, defenderemos a necessidade de reconhecimento do estrangeiro no polo ativo da
ação popular ambiental, em razão do novel cenário antropológico que vivemos, onde o
acesso a jurisdição é permitido, especialmente, na defesa dos recursos naturais, localizados
em solo brasileiro. Este reconhecimento pode ser realizado com a confecção de uma nova
legislação federal ou pelo ativismo judicial, através da edição de súmula que reconheça a
repercussão geral do assunto.
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DESBUROCRATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO FORMA DE EFETIVAR O
PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de analisar e evidenciar os inconvenientes que
impedem a efetivação do princípio da celeridade processual no âmbito do Poder Judiciário.
Partindo deste ínterim, demonstrou-se, sob a ótica de alguns doutrinadores, o conceito e
a importância dos princípios. Depois, um breve parâmetro do Poder Judiciário Brasileiro;
definiu, sob a visão de doutrinadores, o princípio da celeridade processual e de forma
subsidiária o princípio da razoável duração do processo, uma vez que os dois andam juntos
para a real efetividade da atividade satisfativa jurisdicional por parte do Estado.
Posteriormente, elencou-se os aspectos danosos que a burocratização do Poder Judiciário
traz aos jurisdicionados e suas consequências. Para tanto, a pesquisa tem natureza aplicada
de abordagem qualitativa, e foram utilizadas como metodologia específica as bases
teóricas de revisão bibliográfica, tais como doutrinas, jurisprudências, Constituição Federal
e o Novo Código de Processo Civil. Ao final, perceberam-se o caminho para efetivar o
princípio da celeridade processual não se justifica apenas em mudanças nas leis, mas sim
em uma nova estruturação do Poder Judiciário como um todo.
Palavras-chave: Desburocratização. Efetivação. Celeridade Processual
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Definição de princípios de sua importância como condutor da
norma jurídica. 3. Breve parâmetro geral do Poder Judiciário Brasileiro. 4. O princípio da
celeridade processual e sua aplicação no Judiciário Brasileiro. 5. A burocracia do Poder
Judiciário e suas consequências danosas aos jurisdicionados. 6. Conclusões. 7. Referências.
1 INTRODUÇÃO
A temática a ser desenvolvida tem o intento de analisar a desburocratização do
Poder Judiciário como caminho para uma real efetivação do princípio da celeridade
processual. O Novo Código de Processo Civil traz em seu escopo alguns dispositivos como
meios para efetivação da atividade satisfativa aos jurisdicionados em suas respectivas lides
diante do Estado. Uma das formas que a Constituição Brasileira prevê como meio de se
alcançar a resolução imbróglios trazidos ao Poder Judiciário é o princípio da Celeridade
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Processual, este acrescentado a Carta Magna pela Emenda Constitucional N° 45/2004 que
adicionou ao art. 5º o inciso LXXVIII que colocou o princípio da Celeridade Processual no
mesmo patamar que outros princípios Constitucionais, de norma supralegal.
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O Princípio da Celeridade Processual busca, sem entrar em desacordo com os
demais mandamentos constitucionais, uma resolução da lide em tempo hábil sem
protelações desnecessárias durante o decorrer do processo (BONFIM, 2008). Ainda, ao seu
lado, diretamente ligado, o Princípio da Razoável Duração do Processo, também tem alvo
no lapso temporal da atividade estatal satisfatória intentando que o tutelado não tenha
uma morosidade sem necessidade na resolução de sua lide, assim tendo sua pretensão
alcançada ou seu direito atendido.
Ressalta-se que com o passar dos tempos, a sociedade vem se tornando cada
vez maior e mais esclarecida, no que tange aos seus direitos. Ainda, vem crescendo forma
exponencial, assim, concomitantemente, o número de conflitos também. É neste contexto,
que eclode a discussão sobre a morosidade dos processos, uma vez que com essa taxa
crescente de dissídios o Poder Judiciário não acompanhou este crescimento. Apenas, as
mudanças na legislação não se fazem suficientes para dirimir este problema.
Buscando acompanhar esta ascensão de demandas, houve a implantação de
sistemas automatizados que auxiliam e buscam esta tão sonhada celeridade. No entanto,
o que se percebe, ainda, é um judiciário abarrotado de infindáveis processos que se
arrastam anos a fio causando uma descredito de quem tem a pretensão de buscar
resolução de seu pleito. Em face do instituto da Celeridade Processual, o que se nota é uma
colisão com a realidade do Poder Judiciário, já que a burocratização e a falta de efetividade
das demais normas processuais não conseguem alcançar este tempo razoável para o
processo.
O aumento de efetivo na força de trabalho desta estrutura, atualizações nos
sistemas automatizados e a utilização com mais frequência de dispositivos extrajudiciais
fariam com o que o Judiciário brasileiro se tornasse menos moroso. Em busca dos objetivos
pretendidos, a pesquisa tem natureza aplicada e utiliza da abordagem qualitativa e da
metodologia de revisão bibliográfica.

2 DEFINIÇÃO DE PRINCIPIOS E SUA IMPORTÂNCIA COMO CONDUTOR DA NORMA
JURÍDICA
Para definir condutas, sejam elas de comportamento ou até mesmo caminhos a
serem tomados, têm-se as primeiras ideias de algo que sirva como condutor, alguém que
delimite certos comportamentos. Deste desfecho, obtivemos as primeiras ideias de
princípio. Em termos etimológicos, são como juízo de valor para algo, a primeira impressão.
61

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

São as diretrizes basilares que delimitam, condicionam e até mesmo tornam válidas as
conjecturas subsequentes. São como a coluna vertebral que sustentam uma série de ações
que demonstram a sua verdadeira essência. As normas precisam de um fator que as tornem
coerentes e coesas, a fim de trazer uma lógica para suas aplicações. É neste contexto, que
o Direito Natural encontra nos princípios sua função primordial, onde estes servem como
precedentes que trazem ao ordenamento jurídico uma essência equilibrada sem
interferências que possam contaminar a imparcialidade do Direito Positivado.
Aprofundando-se na Filosofia do Direito, temos estes princípios gerais como
normativos que clareiam o entendimento do ordenamento jurídico no que tange a
aplicação, integração das normas, em âmbito geral, e até mesmo na elaboração destas
referidas normas. Nestes princípios são encontrados a verdadeira similitude com os
postulados do Estado Democrático de Direito, que resultam em uma busca pela efetivação
da busca pela justiça.
Nesta conjectura, que Miguel Reale nos elucida:

“Princípio são verdades fundantes de um sistema de conhecimento,
como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter
operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades
da pesquisa e da práxis.”
Para tanto, os princípios além de ter uma função norteadora, tem outras
funções, como por exemplo, suprir espaços que a Lei não conseguiu ainda fechar, desta
forma servindo como berço sob a ótica de interpretações que tem o objetivo de gerir
decisões, por parte daqueles que os utilizam, imparciais e justas. Neste sentindo, o grande
doutrinador, Luiz Roberto Barroso nos mostra como os princípios são integrados na norma
jurídica. Vejamos:
“Princípio constitucionais são o conjunto de normas que espelham a
ideologia da constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito
de forma sumária, os princípios constitucionais, são as normas eleitas
pelo constituinte como fundamentos ou qualificações da ordem
jurídica que institui.”

Portanto, existe uma homogeneidade no que se refere as definições e objetivos
dos princípios. Em suma, são parâmetros que servem como norteadores para aplicação,
elaboração e tomada de decisões, atuando como sustentáculos para o ordenamento
jurídico brasileiro, ainda, subsidiariamente, atuando como fonte para resolução de conflitos
entre normas e suprimento para lacunas legislativas.
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3 BREVE PARÂMETRO GERAL DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO
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O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos aderido pela Organização das
Nações Unidas 1966 e reconhecido pelo Estado Brasileiro em 1992, também o Pacto de
São José da Costa Rica de 1966 e que também foi validado pelo Congresso Nacional em
1992, são matérias que exprimem que toda pessoa tem o direito de ser ouvida dentro de
um prazo razoável. Por isso, esses conteúdos desempenham a função de normativos que
servem de bases para aplicação do princípio de celeridade processual.
A economia e a celeridade processual devem estar paralelas, de forma que não
se pode fixar tempo limite para o fim do pleito, mas se pode determinar que judicatura e
servidores dos órgãos do Poder Judiciário administrem o progresso do processo com a
máxima habilidade, com eficiência e eficácia, usando dos meios disponibilizados tanto na
norma processual quanto nos meios tecnológicos, sem que, para tal, sejam infringidos as
demais garantias constitucionais, bem como que os componentes da relação jurídica
processual concebida, cooperem entre si para um desfecho processual em tempo razoável
e com máxima efetividade.
Diante disto, a tutela jurisdicional exercida pelo judiciário em tempo não
razoável, além de acarretar desdouro no judiciário, causa o sentimento de injustiça, que vai
contra o objetivo do Estado Democrático de direito.
É neste contexto que se vê um judiciário abarrotado de processos infindáveis
que se arrastam por anos. Pleitos que levam por volta de 20 anos para se ter o alcance da
atividade satisfativa. O primeiro grau de justiça é onde se encontra maior parte dos
processos. De acordo com Relatório Justiça em Números do ano de 2018, tomando o ano
de 2017 como base, cerca dos 80 milhões dos processos que tramitam no judiciário, cerca
de 94% estão concentrados no 1° grau de jurisdição. Isto se dá bastante, pois neste grau,
além de ser a porta de entrada do Poder Judiciário para grande maioria de causas, existem
inúmeras fases que precisam ser obedecidas, como a citação, produção de provas, escuta
das testemunhas dentre outras. Estas ações são necessárias, porém, requerem bastante
tempo, muito deste tempo estendido por ações protelatórias, seja por parte dos lados que
compõem a lide, ou até mesmo por parte dos serventuários da justiça.

Ainda, nas demais instâncias do judiciário, o cenário não é diferente, pois nelas
existe a possibilidade da interposição de recursos e embargos, estes, muitas das vezes
adotados apenas com intuito protelatório. Um, dentre os milhares de exemplos, é o que se
vê no Recurso Especial 731.024, em 2010, onde ministro Gilson Dipp, depois de apreciar e
julgar o recurso, o agravo regimental e cinco embargos de declaração, determinou a
aplicação de multa por protelação. Ele, ainda, determinou a imediata reposição dos autos
à origem para que se fosse executado o acórdão do recurso especial. Neste caso, houve
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ainda novo embargo de declaração, de outra parte, que foi igualmente denegado, já em
2013, pela ministra Regina Helena Costa, que sucedeu o relator.
Tomando ainda o Relatório Justiça em Números do ano de 2020, ano-base 2019,
o referido ano terminou com 77,1 milhões de processos tramitando no judiciário sem
finalização. Ainda neste ínterim, dispondo de meios para se ter um desafogo do Poder
Judiciário, como a conciliação, arbitragem e mediação, apenas 12,5% das lides foram
solucionadas via conciliação. O Relatório também trouxe a informação que houve uma
redução de 1,5 milhão de processos sem resolução da Justiça no ano de 2019. Apesar de
se ter uma redução em detrimento dos demais anos, este está longe de ser um índice
satisfatório ao ponto de se afirmar que o Judiciário está de acordo com os princípios da
celeridade processual e razoável duração do processo.
4 O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E SUA APLICAÇÃO NO JUDICIÁRIO
BRASILEIRO
O fornecimento da atividade jurisdicional e a rapidez na tramitação em busca
da resolução dos processos é um desejo não só dos jurisdicionados como também dos
intermediários do Direito. Por inúmeros problemas, citando-se um deles em específico, a
burocracia do judiciário, a Constituição Federal traz em seu bojo o princípio da celeridade
processual, que busca viabilizar a presteza da atividade estatal, em seu Art 5°, LXXVIII,
vejamos in verbis:
Art. 5º, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
O Novo Código de Processo Civil reiterou este princípio em seu artigo 4°,
trazendo à tona, que o mesmo se aplica, ainda, na fase de execução do processo. Não
obstante, o CPC aceita o referido princípio em seu Art. 139. Vejamos o extrato:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...) II- velar pela duração razoável do
processo.
Sob a ótica de Bandeira de Mello (2013, p.53):
“Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que ser irradia
sobre diferentes normas, compondo lhes, o espírito e servindo de
critério para exata compreensão e inteligência delas, exatamente
porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo,
conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico. (...) violar um
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princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos.”
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Os princípios têm o objetivo norteador e servem como base para os agentes
do direito. Determinam e delimitam seus comportamentos no que tange ao caminho a ser
perseguido durante o processo. Servem como integradores e tem função hermenêutica.
Desta forma, sob os ensinamentos de Flávia Piovesan:
“A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em
tratados internacionais, de que o Brasil é parte, conferindo-lhes
hierarquia de norma constitucional. Isto é, os direitos constantes nos
tratados internacionais integram e complementam o catálogo de
direitos constitucionalmente previsto, o que justifica estender a estes
direitos o regime constitucional conferido aos demais direitos e
garantias fundamentais.”
Neste ínterim, percebe-se uma norma constitucional, que determina que o
judiciário chegue em uma decisão em tempo razoável. Porém, têm-se o questionamento
do que seria este tempo razoável para a finalização de todo o processo?
A Corte Europeia dos Direitos do Homem assentou entendimentos que,
atendidas os parâmetros dos casos trazidos ao judiciário, devem se atentar a alguns pontos
importantes para a duração do processo, como: a) a complexidade do assunto; b) o
comportamento dos litigantes e seus procuradores ou da acusação ou da defesa; c) a
atuação do órgão jurisdicional (Forense, 2003, p. 85). Estes aspectos devem ser observados,
de forma igualitária, não se sobrepondo um em detrimento do outro, sem atribuição de
valor. Ainda, no Brasil, deve-se considerar, a estrutura do Poder Judiciário, esta última, que
atinge diretamente o aspecto tempo do processo. No entanto, nenhum deles serve como
justificativa para demora das resoluções das lides.
A celeridade processual não se assenta no parâmetro de economicidade de
tempo de forma que o processo corra sem suas formalidades e atendimentos em outros
princípios supra e infraconstitucionais conforme preconiza o Estado Democrático. Esta
diretriz tem seu sustentáculo sob o viés do tempo necessário para atividade satisfativa e o
alcance da pretensão do direito pelos jurisdicionados. É necessário defender as garantias
e direitos fundamentais de acordo com modelo processual constitucional, tais como,
direitos a produção de provas, ao contraditório, a interposição de recursos, duplo grau de
jurisdição e instrução probatória, estas que certamente tornam o processo um pouco mais
moroso, porém, são direitos e garantias que devem ser observados.
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Neste sentindo, Rui Portanova nos alude:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

“O processo contencioso não pode prescindir da duração temporal,
em razão mesmo da sua natureza dialética e contraditória”
(PORTANOVA, 2001, p. 173).
Neste contexto, que o princípio da celeridade processual aparece positivado na
Constituição Federal brasileira e é ratifica no Código de Processo Civil com a finalidade de
garantir aos litigantes que buscam no Poder Judiciário a resolução de suas lides. É
impetuoso que incontestabilidade deste princípio se torna a real medula da jurisdição,
principalmente porque a demora na finalização do processo, com uma exacerbada
burocracia, sem real impacto no caso concreto, assim fracassando na efetivação do direito
material, portanto, na prestação da tutela jurisdicional.
Portanto, a aplicabilidade do princípio da celeridade processual como forma de
desburocratizar o poder judiciário tem seus meios garantidos na norma processual, uma
vez que sempre foi objeto de preocupação dos legisladores e dos grandes doutrinadores.
Porém, não deve servir como meio de tornar o processo desleixado, com o único objetivo
de chegar ao fim da lide. Não obstante, a tramitação rápida do processo deve ser pautada
na segurança jurídica com o devido intuito de resguardar as garantias constitucionais,
trazendo na finalização do processo, a atividade satisfativa por parte do Estado.
5 A BUROCRACIA DO PODER JUDICIÁRIO E SUAS CONSEQUENCIAS DANOSAS AOS
JURISDICIONADOS
A extrema lentidão da justiça em prestar seus serviços à sociedade, caracteriza
para os estudiosos e juristas, uma transgressão contra os princípios e normas supra e
infraconstitucionais, como por exemplo, de acesso à justiça. Após a promulgação da
Constituição Federal Brasileira de 1988, percebeu-se uma possibilidade maior de acesso à
justiça. Diante disto, houve um crescimento no número de ações no Poder Judiciário. Neste
contexto, o judiciário deveria acompanhar este aumento e em paralelo a evolução
tecnológica. No entanto, não foi o que se observou, a marcha lentíssima na resolução das
lides pelo Poder Judiciário, dando uma exacerbada importância ao direito processual em
detrimento do material e uma superabundância de formalidades que permeiam o
processo, abarrotam o judiciário de processos sem resolução.

O processo civil, com o passar dos tempos, tem procurado renovações, com
objetivo de tornar mais eficiente e eficaz em sua prestação de serviço, assim diluindo a
burocracia e melhorando os resultados da atividade satisfativa. Porém, existem inúmeras
causas que impedem um eficiente trabalho do judiciário. Começando com a restrição
orçamentária que impedem que o Poder Judiciária possa contratar novos servidores,
adquirir novas tecnologias e outras formas que auxiliam no desempenho da prestação da
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atividade jurisdicional. Ainda, nesta linha de raciocínio, a grande demanda que a sociedade
impõe ao judiciário, após a Constituição de 1988 entrar em vigor, é incompatível com a
estrutura do poder judiciário, este que não está conseguindo dar vazão a esta imensa
demanda.
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Um fator que afeta a efetividade do poder judiciário é o excessivo requinte na
forma de desempenhar a atividade forense. A burocracia no processo imposta pelo
legislador, sem precedentes, ao direito processual, deixando o material de lado, faz com
que as lides se perpetuem no transcurso do tempo.
Contribuindo ainda de forma negativa ao desempenho tem-se o fator do não
uso das formas extrajudiciais previstas no Código de Processo Civil na resolução dos
imbróglios. Arbitragem, mediação e conciliação representam uma porcentagem ínfima no
que tange a sua aplicação na finalização das lides. Outro fator que contribui para a
burocratização do processo é a falta de tecnologias adequadas que ajudem tanto os
servidores do poder judiciário quanto os jurisdicionados ao acesso de seus processos e até
mesmo no processamento das lides.
A resistência a novas tecnologias e um apego estrutural ao papel, também
causam uma demora e vão contra o princípio da celeridade processual, prevista na
Constituição Brasileira. Até mesmo um descaso dos servidores e a falta de qualificação dos
que se tem como células deste corpo que é o Poder Judiciário, também contribuem para
demora na resolução do pleito. Não é raro ter processos que levam mais de anos para ser
sentenciados por magistrados, onde este pleito está completo, ou seja, com autos
conclusos e sem justificativa, o magistrado responsável não os sentenciam. Neste contexto,
Ricardo Rodrigues Gama nos elucida:
“Não são poucos os que não cumprem o prazo determinado pela lei.
Sob o manto do excesso de trabalho, parece valer tudo, acobertando
aqueles que não têm intimidade com o trabalho árduo” (GAMA, 2002,
p. 22-23).
Diante destes aspectos reparados não só pelos grandes estudiosos e
doutrinadores, como também, por grande parte da sociedade, destaca-se o que nos
enuncia João Batista Lopes:
“As causas da morosidade da justiça são várias – anacronismo da
organização judiciária, falta de recursos financeiros, deficiências da
máquina judiciária, burocratização dos serviços, ausência de
infraestrutura adequada, baixo nível do ensino jurídico e aviltamento
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da remuneração dos servidores – e nenhuma delas isoladamente,
explica o quadro atual de lentidão dos processos.”
Desta forma, o que se o observa é um judiciário cheio de controvérsias e com
uma lentidão sem fim, em sua essência, trazem à tona um sistema com uma realidade que
desagrada e não cumpre de forma eficiente os atos processuais em tempo hábil,
sentenciando as partes à perpetuação da sua tutela pelo Estado-Juiz, o que
desembaraçadamente vai contra com princípios constitucionais da celeridade processual e
a razoabilidade em prol de sua efetividade
A reparação que se espera com a reforma do Novo Código de Processo Civil
encontrou, principalmente, no não acompanhamento de outras normas, um Poder
Judiciário defasado com uma estrutura de pessoal diminuta em relação a grande demanda
e na não aplicação de medidas extrajudiciais, obstáculos difíceis de serem superados sem
uma grande reforma no sistema como um todo. A morosidade no ordenamento jurídico
brasileiro, na perspectiva de solucionar os litígios pendentes, falha de forma drástica sem
a ajuda de uma reforma imediata.

6 CONCLUSÕES
A importância da celeridade processual, concomitante, com a razoável duração
do processo, é proporcionar aos jurisdicionados da lide a total capacidade de trazer a juízo
o que lhe é de direito para concretude de suas garantias fundamentais como do
contraditório e duplo grau de jurisdição, podendo o juiz, em um período aceitável e cabível,
analisar as provas para sua convicção. Assim efetivando a atividade jurisdicional do Estado
de forma satisfatória.
É notória a relevância do princípio da celeridade processual como meio
constitucionalizado de promover o acesso à justiça de forma eficiente e eficaz. A Justiça
em tempo hábil significa aos tutelados uma ampla divulgação e uma confirmação da
presença Estatal como o detentor e responsável pelos litigantes em suas lides. A
desburocratização do Poder Judiciário é a chave para a tão sonhada celeridade processual.
Desta forma, a tutela jurisdicional está diretamente associada à efetividade do processo,
este que só pode ser dito efetivo quando alcança os objetivos a que se propõe. Portanto,
a celeridade processual exige em dar resultados para que a solução do processo possa
acontecer em tempo regular, observando os demais postulados constitucionais,
garantindo a segurança jurídica, sem que a delonga processual acarrete o direito tutelado,
o que inúmeras vezes não é auferido por motivos da morosidade processual.
Portanto, a desburocratização do judiciário encontra no princípio da celeridade
processual seu alicerce, pois este reafirma as demais garantias presente no texto
constitucional. Neste ínterim, ainda, verifica-se que esta celeridade não necessariamente
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implica em um processo rápido, e sim, no tempo necessário para resolução da lide de
forma satisfativa, assegurando-os uma justa decisão.
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RESUMO: A seguinte pesquisa tem como objetivo inicial responder o problema de
pesquisa qual seja, correlacionado a falta de regulamentação específica para as
criptomoedas, razão pela qual o objetivo é compreender se as criptomoedas podem ser
consideradas inconstitucionais para a exigência de tributação. Para responder ao referido
problema, é necessária uma revisão bibliográfica e documental de modo a verificar o
conceito das criptomoedas, seus malefícios, benefícios e também as divergências no
sistema jurídico brasileiro. A abordagem tem como suporte a análise da legislação sobre o
tema, em pesquisas tecnológicas, científicas e jurídicas. Portanto, analisaremos a (in)
constitucionalidade da tributação das criptomoedas em alguns aspectos, entretanto, resta
evidência que na escassez de regulamentação específica, gera um descontentamento na
posição jurídica brasileira em legislar sobre a tributação da descentralizada e inovadora
tecnologia disruptiva conhecida como criptomoeda. Nas considerações finais, podemos
considerar que a inconstitucionalidade nas tributações de criptomoedas é perceptível, a
qual demonstra incertezas e controvérsias das normativas e declarações de órgãos
federativos.
PALAVRAS-CHAVE: Criptomoeda; Inovação disruptiva; Descentralizada; Tributação.
SUMARIO: 1. Introdução – 2. Criptomedas. 3. A inovação disruptiva das criptomoedas na
sociedade. 4. (IN) constitucionalidade na tributação das criptomoedas. 5. Considerações
finais. 6. Referências.
1. INTRODUÇÃO
A sociedade em todo planeta terra encontra-se em uma grande evolução
tecnológica, que surpreende a todos nós. Essa evolução desencadeou a criação de moedas
descentralizadas, que também são consideradas uma nova forma de negociação, que
adentram no sistema econômico, elevando um grau gigantesco de críticas e polêmicas,
64 Orientador. Advogado. Especialista em Direito Público. Professor de Direito. Professor/supervisor do
Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Una Betim/MG. Mestre em Administração pelo Centro
Universitário Unihorizontes.
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por ser considerada uma moeda não regulamentada de forma clara nos dispositivos
jurídicos brasileiros.
Demonstrando tanta praticidade em negociações pela internet sem obter um
intermediador financeiro para o processamento de pagamentos eletrônicos, as
criptomoedas não são iguais o real, dólar, euro dentre outras, essa moeda é universal tem
a possibilidade de transitar em todo mundo, diferentemente do real, sendo o mesmo
disciplinado pela Constituição Brasileira de 1998.
A tecnologia está se adaptando a cada dia na sociedade, entretanto diante de tantas
divergências jurídicas, visamos uma grande oportunidade de discorrer sobre as
criptomoedas, que demonstra grande facilidade em negociar pela internet, mostrando o
quanto á benefícios na utilização delas no mercado.
Atualmente, caso algum credor que queira enviar dinheiro digital para seu devedor,
terá que utilizar instituições financeiras para ter o histórico de transação aprovada, para
que ser fiscalizado o envio e, que não houvesse um gasto duplo do valor, o próprio
intermediário fará essa transação, portanto essa tecnologia eliminaria esse intermediário,
o mesmo caracteristicamente detém uma tecnologia quase miraculosa capaz de registrar
a transação, acabando com o gasto duplo e também revolucionando a celeridade nas
transações.
A problematização que norteia a discussão objeto da presente investigação
perpassa ao direito tributário brasileiro, com relação às possíveis divergências nas
tributações relativas às denominadas “criptomoedas”.
Assim, a pesquisa pretende analisar e descrever as possíveis formas de tributação
existentes no ordenamento jurídico pátrio relativo à moeda digital. Para alcançar o objetivo
da presente investigação, necessário foi a utilização da metodologia do tipo qualitativa,
utilizando como meio a metodologia de análise bibliográfica, documental e legislativa. Já
quando os fins tratam de pesquisa do cunho explicativo.
A presente investigação é composta por quatro partes, sendo esta a introdução
onde é abordado de maneira geral o tema de investigação, sendo apresentado um
objetivo, problema e metodologia de pesquisa. Na sequência é apresentado o referencial
teórico dividido em tópicos temáticos para melhor compreensão do objeto de
investigação, e ao final são apresentadas as considerações finais seguidas das referências.
2. CRIPTOMOEDAS.
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A tecnologia chamada criptomoeda conhecida como “Bitcoins” foi criada por um
programador não identificado formalmente, mas conhecido apenas por seu pseudônimo
Satoshi Nakamoto, que surgiu em meados de 2008 (ULRICH, 2014)65.
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Para podermos compreender a definição tecnológica das criptomoedas, devemos
antemão conceitua-la através dos benefícios e malefícios da inovadora tecnologia e, ao
mesmo tempo redigir sobre suas principais características, sendo que no decorrer do artigo
adentraremos em um nível aprofundado da tecnologia, para que no desenvolver do texto
não fiquem incertezas (ibidem) 66. As criptomoedas são descentralizadas circulando de
forma absoluta pela internet, podemos considerá-las uma moeda digital.
Entretanto, no mundo da ciência da computação ela é definida pela sua
infraestrutura tecnológica em P2P ou Peer to peer (Do inglês Peer to Peer que significa
par-a-par ou ponto a ponto) 67, esses termos nos submetem a um entendimento que, a
criptomoeda não depende de um servidor centralizado, essa rede de distribuição da
moeda digital estabelece uma independência para a sua circulação, por ser descentralizada
independendo de uma autoridade centralizada, sendo assim o mais interessante é que pela
moeda comum fazemos transferências por um intermediário, conhecida como agência
bancária, que não permite que haja o “gasto duplo” nas transações (MEIRA, DALL’ORA e
SANTANA, 2020) 68. Significa que a centralização pelas instituições financeiras impede que
haja fraudes ou conflitos no momento do pagamento, entretanto a inovação das
criptomoedas aplica uma segurança fascinante e eficiente como analisaremos no decorrer
do texto (CARDOSO, 2019) 69.
O sistema das criptomoedas promove uma inovação para que não haja necessidade
de um intermediário financeiro, sendo que as instituições financeiras submetem a uma
enorme burocracia para a circulação do dinheiro, sendo ele físico ou digital, para podermos
65 ULRICH, Fernando. Bitcoin: A moeda na era digital. 1. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil,
2014.
66ULRICH, Fernando. Bitcoin: A moeda na era digital. 1. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil,
2014.
67 NAKAMOTO, S. Bitcoin: Um Sistema de Transação de Dinheiro Ponto-a-Ponto. Tradução de Rhlinden.<
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt.pdf>. Acesso em 04/08/2020.
68MEIRA, L. A; DALL’ORA, F. S.; SANTANA, H. L. S. 15. Tributação de Novas Tecnologias: o caso das
criptomoedas. In: SANTANA, H. L.; AFONSO, J. R. (org.). Tributação 4.0: Editora Almedina Brasil. Março. 2020.
69CARDOSO, Bruno Campos. Algoritmos como “máquinas de cultura”: Notas sobre política e produção
de consenso no sistema peer-to-peer Bitcoin. VII Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia.
Universidade
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de
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Catarina-Florianópolis.
2019.
Disponível
em:
<https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/react/article/view/2678/2580> . Acesso em: 20/10/2020.
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compreender a logística da emissão do dinheiro brasileiro, o mesmo inicia-se no Banco
Central no qual solicita uma empresa que faça a impressão e produção das cédulas, sendo
assim o Banco Central faz a aquisição para poder ser valorada financeiramente a emissão
do dinheiro (BACEN, 2020)70.
O Banco Central contrata uma instituição custodiante autorizada pela CVM
(comissão de valores mobiliários) para armazenar e fazer a logística do dinheiro que
também tem como função recolher as cédulas que não estão em bom estado material,
logo após, as instituições financeiras recebem o dinheiro da instituição custodiante e
repassam aos seus clientes correntistas para haver o saque e o depósito visando á
circulação econômica (ibidem)71.
Depois de todo esse processo para a circulação do dinheiro no Brasil, submetemos
á análise de que, há benefícios em circular as Criptomoedas, pois a mesma se manifesta
através do sistema de transações chamado blockchain, sua definição tecnológica propõe
um registro contábil digital das criptomoedas para que não haja a necessidade de um
intermediário, o mesmo serve para manter a segurança por criptografia (ULRICH, 2014)72.
Os códigos de cifração têm como objetivo, emaranhar as informações das transferências,
a blockchain divide-se em três requisitos característicos, block que registra toda
movimentação das criptomoedas, o outro requisito é a chain, com sua peculiaridade
conceitua-se um hash que conecta a um bloco a outro, e matematicamente são
interligados, entretanto, é um conceito de difícil compreensão, traduzido por (RHLINDEN,
2020)73.
O hash é uma impressão digital pelo qual cria uma função unilateral que não pode
ser descriptografada, com função algorítmica matemática que organiza os dados em
sequência (LAURENCE, 2019)74. Não poderíamos deixar de citar o terceiro requisito que é
a rede, que possui função computacional para executar um algoritmo que protege a rede

70BRASIL, Banco Central. Cédulas e Moedas: O caminho do dinheiro. Disponível
<https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/caminhododinheiro>. Acesso em: 25/10/2020.

em:

71BRASIL, Banco Central. Cédulas e Moedas: O caminho do dinheiro. Disponível
<https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/caminhododinheiro>. Acesso em: 25/10/2020.

em:

72 ULRICH, Fernando. Bitcoin: A moeda na era digital. 1. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil,
2014.
73NAKAMOTO, S. Bitcoin: Um Sistema de Transação de Dinheiro Ponto-a-Ponto. Tradução de Rhlinden.<
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt.pdf>. Acesso em 04/08/2020.
74 LAURENCE, T. Blockchain Para leigos. Tradução de Maíra Meyer Bregalda. Alta Books: 2° ed. 2019.
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em que cada laço, que contém um registro completo de todas as transações que já foram
salvas no sistema blockchain (ibidem)75.
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As criptomoedas são mantidas através de um sistema computacional específico, por
um processador de alta capacidade de criptografia, num processo chamado mineração,
sua função é desenvolver cálculos matemáticos pelas máquinas computacionais que
funcionam 24 (vinte quatro) horas para auditar transações pelos blocos de dados, essa
produção não pode ser realizada por computadores comuns, as características desse
sistema computacional deverá ter um poder de processamento mais eficaz, como o
dispositivo ASIC como o AntMiner S9 (NUNES, 2018)76. “Esses equipamentos são
projetados especificamente para mineração de bitcoins, o que significa que eles
proporcionam maior retorno sobre o investimento” (ibidem)77. Portanto, esses
mineradores processam as criptomoedas através de seu computador de tecnologia
avançada, resolvendo os cálculos, e diante disso são recompensados pelo seu trabalho
através de criptomoedas, mas todo esse sistema é monitorado por criptografia, analisado
através de softwares.
Diante de todas essas argumentações, observamos que a vantagem de obter
criptomoedas, é que normalmente a meticulosidade em manter a segurança nas
transações, gera tranquilidade em movimentar seus bitcoins, sendo assim são benéficas.
Entretanto, viabiliza os malefícios do mesmo, sendo que alguns invasores, conhecidos
como crackers que são indivíduos detentores de um conhecimento amplo em softwares,
que invadem e modificam dados computacionais, os mesmos usam desses artifícios para
sequestrar dados através de um software chamado malwares ou ransomware que são
usados para captar informações pessoais e também inibir o acesso aos dispositivos
infectados. (PINHEIRO, 2021) 78
Nessas invasões eles pedem resgates dos dados, desse modo pedem através das
criptomoedas um resgaste, pelo fato de a criptomoeda ser difícil de rastrear e também a
facilidade de fazer a transação, o sistema investigativo brasileiro para tal tecnologia ainda

75 LAURENCE, T. Blockchain Para leigos. Tradução de Maíra Meyer Bregalda. Alta Books: 2° ed. 2019.
76 NUNES, Mateus. Como minerar bitcoin e outras criptomoedas.
<https://livecoins.com.br/como-minerar-bitcoin-criptomoedas/>. Acesso em: 29/11/20.
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77NUNES, Mateus. Como minerar bitcoin e outras criptomoedas.
<https://livecoins.com.br/como-minerar-bitcoin-criptomoedas/>. Acesso em: 29/11/20.
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78PINHEIRO, Patrícia Peck. Segurança digital: Proteção de dados em empresas. Editora Atlas. São Paulo.
2021.
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é escassa, mesmo assim a tecnologia mostra sua eficiência, faltando para si somente uma
aplicação e investimento de maior demanda no Brasil. (SAISSE, 2016) 79.
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3. A INOVAÇÃO DISRUPTIVA DAS CRIPTOMOEDAS NA SOCIEDADE
A tecnologia não demonstrava tanta eficiência como atualmente, antigamente as
informações eram morosas, o meio de comunicação não demonstrava tanta praticidade
como as de hoje, porém depois de alguns anos, o ser humano começou a desvendar novas
metodologias no mundo cibernético. As inovações tecnológicas que estão sendo arguidas,
propriamente são disruptivas, que permeia a sociedade e vêm contribuindo de forma
avassaladora e, conforme o ensinamento de Payão e Rossignoli (2019, p. 523)80, “As
chamadas tecnologias disruptivas, é como estão impactando o modelo econômico
contemporâneo, originando o movimento da economia digital”.
Entende-se que as tecnologias disruptivas são uma ruptura naquilo que é padrão
na sociedade, modificando e desenvolvendo a economia digital, portanto, o
desenvolvimento da inovação tecnológica disruptiva é bem mais sofisticado, aumentando
eficientemente a produção nas indústrias e também a praticidade nos meios de
comunicação através da informática, diante do que expõe (PINHEIRO 2016, p. 59) 81 “A
informática nasceu da ideia de beneficiar e auxiliar o homem nos trabalhos do cotidiano e
naqueles feitos repetitivamente. Tem-se por definição mais comum que a informática é a
ciência que estuda o tratamento automático e racional da informação”. Portanto, a
inovação tecnológica prevê uma grande metamorfose na sociedade, quando um hardware
ou software promissor é desenvolvido e implantado no mercado, nós instintivamente
usufruímos do mesmo e, automaticamente substituímos o comum pelo inovador, sendoo caracteristicamente facilitador para concluir seus objetivos, diminuindo qualquer esforço
em realizar alguma tarefa do cotidiano.
As criptomoedas são inovações tecnológicas disruptivas, visa substituir as moedas
fiduciárias, porém essa tecnologia tem como essência cibernética causar grandes
mudanças na sociedade, entretanto existem divergências jurídicas para permear a sua
valoração, que substituiria as moedas convencionais como real, dólar, euro dentre outras.
Quando algo inovador é desenvolvido, naturalmente á uma percepção das teorias
sociológicas de subsistemas. Luhmann (2016) argumenta que sua análise sociológica é
79SAISSE, Renan Cabral. Ransomware: “sequestro” de dados e extorsão digital. Disponível
em:<http://direitoeti.com.br/artigos/ransomware-sequestro-de-dados-e-extorsao-digital/>. Acesso em:
14/05/2021.
80 PAYÃO, Jordana Viana; ROSSIGNOLI, Marisa. Desafios da regulação tributária em tempos de
tecnologias disruptivas. NEJ: Novos estudos jurídicos. v. 24, n. 2, 2019. Disponível em: <
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/14962/8543>. Acesso em: 06/04/2021.
81 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 6. ed. São Paulo: Editora saraiva, 2016.
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contemporânea, numa perspectiva moderna com definições de que a sociologia tradicional
é ineficaz para compreendê-las, Luhmann (2016) entende que a compreensão visionária
sobre a inovação, detém de uma teoria sociológica sistêmica capaz de discernir sobre
propostas interdisciplinares, como a da evolução cibernética (LUHMANN 2016)82.
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Luhmann (ibidem) 83 compreende e, eleva suas teorias em que o elemento
fundamental é a comunicação. “Portanto a economia, politica, direito e a ciência são
subsistemas sociais que, na sociedade moderna, exercem funções especificas” conforme
explica (GONÇALVES e FILHO, 2013, p.76) 84.
Quando uma inovação tecnológica conecta com o mercado, automaticamente a
estrutura na sociedade sente o impacto da mudança, e os efeitos colaterais são
imediatamente percebidos, e assim os subsistemas sociais como redigido no parágrafo
anterior começam se atritar, entretanto ambas são independentes, porém se comunicam
na visão teórica de Luhmann (2016) 85.

As criptomoedas causaram toda essa mudança na sociedade, pelo fator crucial da
essência tecnológica chamada Distributed Ledger Technology (DLT), conhecida como
blockchain, cuja definição é facilitar as transações e transferências digitais do dinheiro de
duas pessoas sem haver o gasto duplo, e também inibindo qualquer falsificação, fraude
pelo poder tecnológico da criptografia, portanto, através de sua característica principal que
é a descentralização (GHIRARDI, 2020) 86.
4. (IN) CONSTITUCIONALIDADE NA TRIBUTAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS
A discussão da (in) constitucionalidade da tributação das criptomoedas é cogitada
pela escassez de leis que a regulamente. Quando dissertamos sobre a tributação da
tecnologia disruptiva das criptomoedas, percebemos que o princípio da legalidade
tributaria, é de fato primordial para argumentar a respeito da (in) constitucionalidade de
sua tributação.
Alguns países divergem sobre as tributações, nos Estados Unidos a receita federal
categorizada como IRS Internal Renevue Service defende a premissa de que as tributações
82 LUHMANN, Niklas. O Direito da sociedade. 1. ed. Editora Martins Fontes. Selo Martins. 2016.
83 LUHMANN, Niklas. O Direito da sociedade. 1. ed. Editora Martins Fontes. Selo Martins. 2016.
84 GONÇALVES, Guilherme Leite; FILHO, Orlando Villas Bôas. Teorias dos sistemas sociais: Direito e
sociedade na obra de Niklas Luhmann. São Paulo: Editora Saraiva. 2013.
85 LUHMANN, Niklas. O Direito da sociedade. 1. ed. Editora Martins Fontes. Selo Martins. 2016.
86 GHIRARDI, Maria do Carmo Garcez. Criptomoedas: aspectos jurídicos. São Paulo: Almedina, Julho. 2020.
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das criptomoedas devem ser tratadas como propriedade, entretanto, no Brasil a
consideramos como um ativo financeiro (RECEITA FEDERAL, 2019) 87. Porém, em alguns
países na Europa cogita uma percepção totalmente diferente, no qual defende a ideia de
que as criptomoedas são instrumentos de transação como forma de dinheiro privado,
reconhecidas pelo fisco (MEIRA, DALL’ORA e SANTANA, 2020) 88.
No Brasil, a emissão de uma moeda é de responsabilidade da união previsto no “Art164, CF a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo
banco central”89. A moeda brasileira é chamada de Real regulamentada pelo sistema
monetário nacional desde o ano de 1.994 do tão conhecido plano real, também previsto
no “Art. 1º da lei 9.069/95 A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário
Nacional passa a ser o REAL (Art. 2º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994), que terá curso
legal em todo o território nacional”90.
O plano real foi uma estratégia econômica para modificar o cenário de uma inflação,
para equilibrar e estabilizar a economia brasileira.91 Conforme relacionado anteriormente,
observamos que para criar e posteriormente emitir uma moeda no sistema brasileiro, deve
ser tramitado projetos detalhados, para haver um ajuste orçamentário, e todo esse plano
deve ser de competência da união através do Banco Central do Brasil.
Nesse prisma, a inovação disruptiva, deixa perceptível que á um entendimento
jurídico divergente entre a moeda brasileira e as criptomoedas, ambas foram criadas com
o intuito de circulação pela sociedade no sistema econômico, sendo que a moeda atual é
valorada em nosso ordenamento jurídico brasileiro. Segundo Ghirardi (2020) as
criptomoedas possuem a possibilidade de aproximação funcional com as moedas

87BRASIL. Noticias da receita federal: Operações com criptoativos deverão ser informadas à Receita
Federal. Disponível em: https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/maio/operacoes-comcriptoativos-deverao-ser-informadas-a-receita-federal>. Acesso em: 18/05/2021
88MEIRA, L. A; DALL’ORA, F. S.; SANTANA, H. L. S. 15. Tributação de Novas Tecnologias: o caso das
criptomoedas. In: SANTANA, H. L.; AFONSO, J. R. (org.). Tributação 4.0: Editora Almedina Brasil. Março.
2020. p. 341-355.
89BRASIL.
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
1988.
Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 19/05/2021

em:

90BRASIL. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições
de emissão do
REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras
providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9069.htm>. Acesso em:
18/05/2021
91BRASIL,
Banco
Central.
Politica
monetária:
Plano
Real.
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal> . Acesso em: 19/05/2021
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tradicionais, porém existe uma peculiaridade de sua essência tecnológica, pela circulação
descentralizada e criptografada pela rede de internet92.
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A receita federal do Brasil (RFB) desde então, constituiu regras para que haja a
declaração de informações sobre as transações realizadas, portanto a mesma deve ter seu
imposto de renda declarada por sua definição conceitual como ativo financeiro. Segundo
a Receita Federal do Brasil, ficou definido da seguinte forma:
Em abril de 2014, a Receita Federal do Brasil, estabeleceu como
trataria a detenção e o uso de bitcoins e outras moedas digitais. O
Brasil está tratando as moedas digitais como ativos financeiros, com
a Receita Federal impondo um imposto de 15% sobre os ganhos de
capital no momento da venda, no entanto, existem algumas
diferenças importantes que podem ser positivas para os usuários de
bitcoins no país. Aqueles que vendem menos moedas com um valor
inferior a R$ 35.000,00, não terão de pagar o imposto. Isso significa
que os usuários de bitcoin no Brasil não terão de calcular os impostos
sobre ganhos de capital ao fazer pequenas compras. A Receita
Federal também exige declarações de contas anuais daqueles que
possuem mais de R$ 1.000,00 em participações em moeda digital. Em
maio de 2017, A Receita Federal do Brasil incluiu a bitcoin nas
instruções da declaração anual do Imposto de Renda de 2017,
devendo ser declarado na Ficha Bens e Direitos como “outros bens”,
uma vez que pode ser equiparado a um ativo financeiro. (ANDRADE,
2017, p. 54)93
Como anteriormente aludido, é valorado em plena convicção de que as moedas são
consideradas ativos financeiros, categorizada como criptoativos, podendo circular como
fichas de bens e direito, portanto, a referida moeda perde toda essência de seu verdadeiro
objetivo tecnológico. Entretanto, em 2018 a Comissão de valores mobiliários (CVM)
divergiu sobre o entendimento da receita federal, que a circulação de criptomoedas em
fundos de investimentos não seria permitida, pela falta de interpretação técnica da

92 GHIRARDI, Maria do Carmo Garcez. Criptomoedas: aspectos jurídicos. São Paulo: Almedina, Julho. 2020.
93ANDRADE, Mariana Dionísio de. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos bitcoins e o
crime de lavagem de dinheiro. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 45-59, dez. 2017.
Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4897/3645>. Acesso em:
19/05/2021.
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tecnologia desenvolvida94. Veja as definições no artigo 5° da referida instrução normativa
1.888 95:
Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua
própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda
soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a
utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos,
que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de
transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui
moeda de curso legal; e II - exchange de criptoativo: a pessoa jurídica,
ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações
realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou
custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento,
inclusive outros criptoativos. Parágrafo único. Incluem-se no conceito
de intermediação de operações realizadas com criptoativos, a
disponibilização de ambientes para a realização das operações de
compra e venda de criptoativo realizadas entre os próprios usuários
de seus serviços.
Certamente, os argumentos utilizados pelos órgãos citados acima à de perceber um
desencadeamento de uma visão meramente política, visamos essa percepção nas
comissões realizadas na câmara dos deputados, em que o Deputado Expedito Netto do
Partido (PSD-RO) em 2017 pronunciou de forma negativa a circulação dos criptoativos,
sem até mesmo considera-las um ativo financeiro, para que tal inovação não causasse dano
no sistema econômico brasileiro pela suposta utilização das criptomoedas para crimes
financeiros96.
O atrito entre esses dois órgãos brasileiros, redigido nas linhas anteriores, deixa
claro um descontentamento sobre o conceito principal da criptomoeda, o direito com a
inovação tecnológica disruptiva permeia em uma contraposição para decidir sobre tal
normativa, se á ou não tributação. Porém, sabemos que para implantar essa tecnologia no
94BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Circular 1/2018/CVM/SIN. Disponível em:
<http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-0118.pdf>.
Acesso em: 19/05/2021.
95RECEITA
FEDERAL.
Instrução
normativa
RFB
nº1888.
Disponível
em:
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592> . Acesso:
20/05/2021.
96BRASIL. Câmara dos Deputados. Relator quer proibir emissão de moedas virtuais. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/noticias/530292-relator-quer-proibir-emissao-de-moedas-virtuais/>.
Acesso
em: 19/05/2021.
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sistema econômico brasileiro, sem ao menos sabermos sua real intenção tecnológica, sem
garantia jurídica, poderá de fato causar um dano ao sistema econômico pela incerteza da
reação de países investidores em todo mundo sobre essa nova tecnologia. Nas palavras de
Ghirardi (2020, p. 118) 97:
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Uma nota comum no esforço destes países na conformação
normativa do novo fenômeno está nos recorrentes avisos quanto aos
riscos de se investir em mercados de criptomoedas. Tais advertências
procuram alertar os cidadãos de cada país para o fato de que as
moedas “convencionais” são garantidas pelos Estados emissores,
enquanto as criptomoedas são desprovidas de qualquer garantia,
dada sua estrutura descentralizada e desregulamentada.
As principais definições do direito tributário é conceituar as tributações para ser
aplicado em alguma obrigação destinada, portanto, segundo Eltz, et al. (2018, p. 34)98 diz
que “a palavra tributo corresponde à ação de solver a obrigação, ou seja, deslocar os
valores econômicos pelo meio ou para o local adequado à quitação da obrigação tributária
correspondente ao seu dever”.
Resta, pois, claro, que a aplicação de uma obrigação tributaria, cabe ao
ordenamento jurídico regulamentar sobre a mesma, caso haja uma tributação imposta em
um determinado ativo financeiro, o mesmo deverá ser regulamentado através da lei
brasileira. Entretanto, a doutrinadora Mélo (2009)99 relata em seu livro que, o Direito não
se identifica somente com a letra da lei, existem princípios que compreendem algo que a
própria lei não consegue discernir, os princípios constitucionais fragmentam um raciocínio
logico para a melhor visibilidade do caso concreto. Sendo assim, vejamos o
posicionamento do magistrado pela incerteza quanto ao regime aplicável das
criptomoedas:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. – TUTELA DE
URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BITCOINS (CRIPTOMOEDA).
ATIVO FINANCEIRO NÃO REGULAMENTADO POR LEI. NATUREZA
97GHIRARDI, Maria do Carmo Garcez. Criptomoedas: aspectos jurídicos. São Paulo: Almedina, Julho. 2020.
98ELTZ, Magnum Koury de Figueiredo; DUARTE, Melissa de Freitas; PORTELLA, Mariana; SILVA, Laísa Teixeira
da; LAUTERT, Juliano. Constituição e tributação. Editora: ed, Maria Eduarda Fett Tabajara. São Paulo: 2018.
99MÉLO, Luciana Grassano de Gouvêa. Principio da Legalidade Tributaria. In: BRANDÃO, Cláudio;
CALVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício. (org.). Principio da Legalidade - Da dogmática Jurídica
à Teoria do Direito. Editora Forense. 1º ed. Rio de Janeiro, 2009.
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JURÍDICA CONTROVERSA. CONCEITO PREVISTO NA Instrução
Normativa nº 1.888/2019 DA Receita Federal. OBJETO PENHORÁVEL
ANÁLOGO A títulos e valores mobiliários com cotação no mercado
(ART. 835, III, CPC). NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA EM
de sua volatilidade (ART. 852, I, CPC). – Recurso conhecido e provido.
- Presentes os requisitos da probabilidade do direito e de risco ao
resultado útil do processo, é admissível o bloqueio de frações de
bitcoins através da exchanges para assegurar a efetividade de
eventual e futura sentença condenatória, mediante sua imediata
liquidação em moeda corrente para evitar os riscos de sua
volatilidade. (TJPR - 9ª C.Cível - 0026506-94.2020.8.16.0000 - Arapoti
- Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 14.11.2020)100.
Diante do exposto, resta salientar que constitucionalmente o princípio que rege
sobre a legalidade tributaria, está sendo ofendido pela tributação exigida sobre as
criptomoedas, sendo que o próprio judiciário apresenta um entendimento controverso,
por considerar ineficaz a instrução normativa núm. 1.888/2019.
Neste prisma, a Constituição Brasileira de 1998, no que diz respeito ao princípio da
legalidade tributaria, está previsto claramente no Art-150, I. “Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça” 101. Portanto, o
elucidado artigo propõe a limitação do poder de tributar para que não haja a
inconstitucionalidade.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, resta evidente que a inconstitucionalidade nas tributações de
criptomoedas é perceptível, a qual demonstra incertezas e controvérsias das normativas e
declarações criadas pela Receita Federal. Entretanto, pelo volume de informações sobre a
essência tecnológica elucidada no texto, temos uma noção de que a uma escassez enorme
sobre o entendimento técnico sobre essa tecnologia, os legisladores demonstram duvidas
sobre a real intenção e aplicabilidade dessa tecnologia na sociedade.

100TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. TJ-PR - AI 0026506-94.2020.8.16.0000 PR 002650694.2020.8.16.0000, Relator Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 14/11/2020, 9ª
Câmara
Cível,
Data
de
Publicação:
16/11/2020.
Disponível
em:
<https://tjpr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1153192501/processo-civel-e-do-trabalho-recursos-agravos-agravo-deinstrumento-ai-265069420208160000-pr-0026506-9420208160000-acordao>. Acesso em: 20/05/2021.
101BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20/05/2021

em:
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Dessa forma, visamos também que os países ainda não confiam suas economias na
nova tecnologia, existem dúvidas que investidores ainda não sanaram, portanto, para que
a verdadeira essência da criptomoeda, como moeda corrente venha circular no Brasil é
arriscado, pela desvalorização da nossa moeda que poderia causar uma crise econômica
quase irreversível, e também sobre crimes financeiros cometidos pela falta de legislação
competente, sem taxatividade tributaria que manteria a segurança jurídica viável. Todavia,
na visão de Niklas Luhmann a inovação não é meramente tecnológica, mas também
politica, econômica e jurídica.
Isto posto, sendo inexorável a evolução das inovações disruptivas, a mesma
veemente de forma implacável mudando totalmente o sistema, pela sua descentralização,
inibindo qualquer intermediário financeiro. Portanto, o governo necessita de reforma
tributaria ou uma avaliação detalhada sobre a tributação das novas tecnologias para haver
o equilíbrio em legislar e valorizar a praticidade da inovação tecnológica.
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RESUMO: Neste artigo buscou-se fazer uma análise sobre alguns pontos relevantes sobre
os fundamentos da pena. O estudo debruçou-se pela origem histórica do instituto,
passando pelas escolas penais e o que seus principais expoentes pensavam sobre o tema.
Descreveu-se também as principais teorias que buscam explicar sua função, justificando
assim a relevância do tema.
PALAVRAS-CHAVES: execução penal; fundamentos da pena.
ABSTRACT: In this article, an attempt was made to analyze some relevant points about the
fundamentals of punishment. The study looked at the historical origin of the institute, going
through penal schools and what its main exponents thought about the theme. The main
theories that seek to explain its function were also described, thus justifying the relevance
of the theme.
KEYWORD: Penal Execution; fundamentals of the penalty.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Fundamentos Jurídicos-Históricos da Pena. 2. Teorias sobre os
fins da pena. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A falta do cumprimento das políticas públicas que efetivamente reprimam o crime
e a inflação legislativa gera uma sensação de insegurança na sociedade brasileira.

A situação caótica (e inconstitucional) das penitenciárias é muitas vezes aclamada
pela população que desconhece os preceitos da Lei de Execução Penal, bem como o papel
do Poder Judiciário e do Executivo na execução de sanções penais.
A análise dos fundamentos jurídicos da pena, cumpre papel importante na
elucidação desses equívocos quanto a finalidade do cárcere e como a execução da pena,
em especial a pena de reclusão, foi pensada pelo legislador.
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A natureza jurídica é outro tema importante, uma vez que se trata de um dos poucos
institutos em que parte da sua efetivação é incumbida à administração pública, enquanto
que outros meandros são de competência do Estado-juiz.
1. Fundamentos jurídicos-históricos da pena
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Para Kant o direito é uma coação universal, que protege a liberdade de todos.
Stuart Mill dizia que o direito é uma liberdade limitada por outra liberdade.
É quase unânime, no mundo da ciência do direito penal, a afirmação de que a
pena justifica-se por sua necessidade.
Muñoz Conde acredita que sem a pena não seria possível a convivência na
sociedade de nossos dias, e ainda, que a justificativa da pena não é uma questão religiosa
nem filosófica, e sim, uma amarga necessidade de seres imperfeitos como são os
homens, coincidindo com Gimbernart Ordeig¸ entende que a pena constitui um recurso
elementar com que conta o Estado, e ao qual recorre, quando necessário, para tornar
possível a convivência ente os homens.
Destaca-se a utilização que o Estado faz do direito penal, isto é, da pena, para
facilitar e regulamentar a convivência dos homens em sociedade. Apesar de existirem
outras formas de controle social, algumas mais sutis e difíceis de limitar que o próprio
direito penal, o Estado, então, utiliza a pena para proteger de eventuais lesões
determinados bens jurídicos, assim considerados em uma organização socio-econômica
específica.102
A origem da pena é a vindita. Nos povos primitivos a ideia da pena nasceu do
sentimento de vingança, inicialmente na forma privada, e posteriormente foi alçada à
categoria de direito.
Segundo René Ariel Dotti.103 “é generalizada a opinião de que a pena deita raízes
no instinto de conservação individual movimentado pela vingança. Tal conclusão, porém,
é contestada diante da afirmação segundo a qual tanto a vingança de sangue como a perda
da paz não caracterizavam reações singulares, mas a revolta coletiva”. A vingança perdurou
até ser substituída pelas penas públicas.

102 BITTENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 102.
103 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. 2. ed. São Paulo: RT, 1998, p. 31.
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Para o referido doutrinador “a ideia da pena como instituição de garantia foi
obtendo disciplina através da evolução política da comunidade (grupo, cidade, Estado) e o
reconhecimento da autoridade de um chefe a quem era deferido o poder de castigar em
nome dos súditos. É a pena pública que, embora impregnada pela vingança, penetra nos
costumes sociais e procura alcançar a proporcionalidade através das formas do talião e da
composição. A expulsão da comunidade é substituída pela morte, mutilação, banimento
temporário ou perdimento de bens”.104
Não se deve confundir a origem histórica da pena com sua origem jurídica.
A partir do século XV, a elaboração das ideias liberais, condicionada pela renovação
de conceitos a respeito do mundo e do destino do ser humano, acentua-se, concretizada,
afinal, no século XVIII, com os postulados da Revolução Francesa. Novas concepções
surgem, então, no campo penal e, com elas, as doutrinas acerca do fundamento do direito
de punir. A abordagem do tema impõe destacar, desde logo, a figura de Cesare Beccaria, a
quem se tem atribuído a criação da ideia utilitarista e o movimento de renovação do Direito
Penal da época, que deu origem à Escola Clássica, de que fizeram parte Carmignani,
Carrara, Feuerbach, Filangieri, Pessina, Romagnosi, entre outros.105
Após a contribuição de Beccaria, sob a égide das ideias iluministas, desenvolve-se a
Escola Clássica Criminal, cujas características são o livre-arbítrio, o individualismo e o
liberalismo, considerando o crime, fenômeno jurídico e a pena meio retributivo.
Nos ensinamentos de Roberto Lyra,106 os adeptos à Escola Clássica são
contratualistas e racionalistas; foram, inicialmente, inclinadas ao jusnaturalismo, aceitando,
em regra, o predomínio de normas absolutas e eternas sobre as leis positivas.
Para Francesco Carrara107 a pena é um conteúdo necessário do direito. É o mal que
a autoridade pública inflige a um culpado por causa de seu delito. Mais exatamente, a pena
é um mal que, de conformidade com a lei do Estado, infligem os juízes aos que são tidos
culpados de um delito, havendo-se observado as devidas formalidades. Assevera ainda o
doutrinador: “A pena não é simples necessidade de justiça que exija a expiação do mal
moral, pois só Deus tem a medida e a potestade de exigir a expiação devida, tampouco é
uma mera defesa que procura o interesse dos homens às expensas dos demais; nem é fruto
de um sentimento dos homens, que procuram tranquilizar seus ânimos frente ao perigo
104 Ibid.
105
MARCÃO,
Renato.
Rediscutindo
os
fins
da
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<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2661&p=2>. Acesso em: 21.04.2020.
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106 LYRA, Roberto. Novíssimas escolas penais. Rio de Janeiro: Borsi, 1956, p. 6.
107 CARRARA, Francesco apud MARCÃO, Renato, op. cit.
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de ofensas futuras. A pena não é senão a sanção do preceito ditado pela lei eterna, que
sempre tende à conservação da humanidade e a proteção de seus direitos, que sempre
procede com observância às normas de Justiça, e sempre responde ao sentimento da
consciência universal”.
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Desta forma, para a Escola Clássica a pena é um mal imposto ao indivíduo que
merece um castigo, pela falta considerada crime, que voluntária e conscientemente
cometeu, e a finalidade da pena é o restabelecimento da ordem externa na sociedade.
Cesare Lombroso foi o fundador da Escola Positiva. Tendo como precursores
Bentham (Inglaterra, 1748-1832) e Romagnosi (Itália, 1761-1835), entre outros.
Segundo Roberto Lyra108 “a Escola Positiva, também chamada italiana, nova,
moderna ou antropológica (Lombroso, Ferri, Garofalo, Fioretti), é determinista e
defensivista, encarando o crime como fenômeno social e a pena como meio de defesa da
sociedade e de recuperação do indivíduo. Chama-se positiva, não porque aceite o sistema
filosófico mais ou menos comteano, porém, pelo método. Inicialmente, sofreu a influência
de Darwin, Spencer e Haeckel, com as novas concepções da natureza, do homem e da
sociedade, mormente a doutrina da evolução”.
Para a Escola Positiva o crime é um fenômeno natural e social, e a pena meio de
defesa social. Enquanto os clássicos aceitam a responsabilidade moral, para os positivistas
todo homem é responsável, porque vive e enquanto vive em sociedade (responsabilidade
legal ou social). Para os positivistas o Direito Penal deveria subordinar-se ora à
Antropologia Criminal (Lombroso) ora à Sociologia Criminal (Ferri) ora à Criminologia
(Garofalo). Cesare Beccaria disse ao homem: conhece a Justiça; Cesare Lombroso disse à
Justiça: conhece o homem.109
Em meio aos extremos bem definidos das Escolas Clássica e Positiva, surgiram ao
longo dos tempos posições conciliatórias. A primeira dessas correntes surge com a
publicação, na Itália, de um artigo de Manuel Carnevale, denominado “Una Terza Scuola di
Diritto Penale in Itália”, em 1891, que assinala o início do que se convencionou denominar
positivismo crítico. Comportam destaque, nesta fase, a obra de Bernardino Alimena
(Naturalismo crítico e diritto penale) e Impallomeni (Instituizioni di diritto penale).110

108 LYRA, op. cit., p. 28.
109
MARCÃO,
Renato.
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110 Ibid.
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Surgiram, depois, posições críticas, ecléticas e, finalmente, unitárias. São dignas de
menção: a Escola Técnico-Jurídica, chamada por Ugo Spirito de Concepção Técnico-Jurídica
(Rocco, Manzini, Massari, Battaglini, Paoli, Saltelli, Di Falco, Finzi); a Escola do Idealismo
Atualístico (Groce, Gentile, Costa, Spirito, Maggiore); e a Escola Penal Humanista (Lanza,
Falchi, Montalbano, Pappalargo).Visa-se a reatar os vínculos do Direito Penal com a Filosofia
e a Moral. O campo da penalidade deve ser idêntico ao da moralidade (Lanza). O
movimento unitário mais significativo foi o da União Internacional do Direito Penal (Von
Liszt, Von Hamel e Prins).111
Depois da Segunda Guerra Mundial, reagindo ao sistema unicamente retributivo,
surge a Escola do Neodefensivismo Social, liderada por Marc Ancel, na França, e por Filippo
Grammatica, na Itália, que segundo seus postulados não visa punir a culpa do agente
criminoso, apenas proteger a sociedade das ações delituosas. Essa concepção rechaça a
ideia de um direito penal repressivo, que deve ser substituído por sistemas preventivos e
por intervenções educativas e reeducativas, postulando não uma pena para cada delito,
mas uma medida para cada pessoa.

Conforme ensina Damásio Evangelista de Jesus,112 "para a Defesa Social, a pena tem
três finalidades: não é exclusivamente de natureza retributiva, visando também a tutelar os
membros da sociedade; é imposta para a ressocialização do criminoso; a máquina judiciária
criminal deve ter em mira o homem, no sentido de que a execução da pena tenha um
conteúdo humano".
Assim o crime é considerado uma doença, e o criminoso, portanto, um doente, e a
sociedade tem o dever de se defender das ofensas aos bens e interesses juridicamente
tutelados. Todavia, a palavra pena deveria ser substituída pela expressão medida de defesa
social, ou outra equivalente, afastando-se do sentido de castigo, e o Direito Penal passaria
a ser Direito de Defesa Social; o Código Penal, então, seria denominado Código de Defesa
Social. Os presídios já não seriam prisões, e sim casas de tratamento.113
Destacava em seus respeitáveis ensinamentos o renomado penalista, como tríplice
objetivo da Defesa Social: a pena não tem somente caráter expiatório, mas interessa
também para a proteção da sociedade; a pena, além de ser exemplar a retributiva, tem um
escopo de melhoramento senão mesmo de uma reeducação do delinquente; a justiça
penal deve ter sempre presente a pessoa humana, além das simples exigências da técnica
processual, a fim de que o tratamento penal seja sempre humano".

111 Ibid.
112 JESUS, Damásio E. de. O novo sistema penal. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 34.
113 Ibid.
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2. Teorias sobre os fins da pena
Após esta sucinta análise sobre as escolas penais cumpre examinar, ainda que
também de forma breve, as principais teorias sobre os fins da pena.
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Foram defensores das teorias absolutas ou de justiça, entre outros, Carrara,
Petrocelli, Maggiore e Bettiol na Itália, Binding, Maurach, Welzel e Mezger na Alemanha,
mas, principalmente, Kant e Hegel. Para Kant a fundamentação é de ordem ética, para
Hegel é de ordem jurídica.
Para as teorias absolutas a pena é a retaliação e a expiação, uma exigência absoluta
de justiça, com fins aflitivos e retributivos, opondo-se a qualquer finalidade utilitária.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt114 ocorre nesse período o aumento da burguesia
e um considerável acúmulo de capital. Nesse sentido, a pena não podia ter senão as
mesmas características e constituir um meio a mais para realizar o objetivo capitalista. Por
isso a execução das penas ao longo desse período, consistia, principalmente, na exploração
da mão de obra, por meio do internamento dos indivíduos em cárceres, casas de trabalho
(workhouses), hospitais gerais etc.
Mais adiante, entende o doutrinador que, “segundo o esquema retribucionista, é
atribuída à pena, exclusivamente, a difícil incumbência de realizar a Justiça. A pena tem
como fim fazer Justiça, nada mais. A culpa do autor deve ser compensada com a imposição
de um mal, que é a pena, e o fundamento da sanção estatal está no questionável livre
arbítrio, entendido como a capacidade de decisão do homem para distinguir entre o justo
e o injusto”.115
As chamadas teorias absolutas, melhor chamadas de teorias da pena conforme a
Justiça, apoiam-se na filosofia do idealismo alemão, especialmente em Kant e Hegel. A
pena encontra seu fundamento somente em sua referência ao delito; segundo sua
gravidade determina-se sua quantia como que se satisfazem as exigências do
ordenamento jurídico e a Justiça. Assim como a boa ação merece reconhecimento, a má
ação requer reprovação e compensação.

Em síntese, Kant entende que o réu deve ser castigado apenas por ter delinquido,
não estabelece nenhuma consideração sobre a utilidade da pena para ele ou para a
sociedade, retirando toda e qualquer função preventiva - especial ou geral - da pena. “A
114 BITTENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 106.
115 Ibid.
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aplicação da pena decorre da simples infringência da lei penal, isto é, da simples prática
do delito”. Hegel também é partidário de uma teoria retributiva da pena. Sua tese resumese em sua conhecida frase: “A pena é a negação da negação do Direito”. Em verdade, Kant
e Hegel atribuem à pena um conteúdo talional.116
O fundamento da pena em Hegel é jurídico, já que ela se destina a restabelecer a
vigência da vontade geral, que é a lei, negada que fora pela vontade do delinquente.
Fundando-se exclusivamente na retribuição, como um fim em si mesma, sem outro não
propósito que não seja o de recompensar o mal com o mal (fundamento metafísico
Kantiano). Não tem, pois, uma finalidade, se considerada objetivamente.
Na interpretação de Claus Roxin,117 são três os inconvenientes que podem ser
apresentados na análise da teoria da retribuição.
O primeiro decorre do fato de que a referida teoria pressupõe já a necessidade da
pena, que deveria fundamentar, pois se o seu significado assenta na compensação da culpa
humana, não se pode com isso pretender que o Estado tenha de retribuir com a pena toda
a culpa. Cada um de nós considera-se culpado perante o próximo de muitas maneiras, mas
não somos, por isso, puníveis.
O segundo, é que a liberdade humana pressupõe a liberdade de vontade (o livrearbítrio), e a sua existência, como os próprios partidários da ideia da retribuição
concordam, é indemonstrável.
Por fim, o terceiro argumento é no sentido de que,
mesmo quando se considere que o alcance das penas estatais e a culpa humana se
encontram suficientemente fundamentadas com a teoria da expiação, colocar-se-ia sempre
uma terceira objeção: a própria ideia de retribuição compensadora só pode ser plausível
mediante um ato de fé. Pois, considerando-o racionalmente, não se compreende como se
pode pagar um mal cometido, acrescentando-lhe um segundo mal: sofrer a pena.
É claro que tal procedimento corresponde ao arraigado impulso de vingança
humana, do qual surgiu historicamente a pena; mas considerar que a assunção da
retribuição pelo Estado seja algo qualitativamente distinto da vingança, e que a retribuição
tome a seu cargo ‘a culpa de sangue do povo’, expie o delinquente etc., tudo isto é
concebível apenas por um ato de fé, que, segundo a nossa Constituição, não pode ser
imposto a ninguém, e não é válido para uma fundamentação, vinculante para todos, da
pena estatal.
Feitas, em síntese, tais considerações, conclui o jurista: “A teoria da retribuição não
nos serve, porque deixa na obscuridade os pressupostos da punibilidade, porque não estão
116 Ibid., p. 107.
117 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa: Vega, 2002, p. 20.
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comprovados os seus fundamentos e porque, como profissão de fé irracional e além do
mais contestável, não é vinculante. Nada se altera com a substituição, que amiúde se
encontra em exposições recentes, da ideia de retribuição (que recorda em demasia o
arcaico princípio de talião), pelo conceito dúbio de ‘expiação’, na medida em que, se com
ele se alude apenas a uma ‘compensação da culpa’ legitimada estatalmente, subsistem
integralmente as objeções contra uma ‘expiação’ deste tipo. Se, pelo contrário, se entende
a expiação no sentido de uma purificação interior conseguida mediante o arrependimento
do delinquente, trata-se então de um resultado moral, que por meio da imposição de um
mal mais facilmente se pode evitar mas que, em qualquer caso, se não pode obter pela
força”.118
Embora entendendo que a retribuição compensadora não é condizente com o
Estado Democrático de Direito por não respeitar o princípio da dignidade humana, Sérgio
Salomão Shecaira e Alceu Correa Junior destacam que a teoria retributiva apresenta uma
grande qualidade quando propõe a ideia de medição da pena, que atende ao princípio da
proporcionalidade, “dado informativo de qualquer moderna legislação penal”.119
Como prevenção geral se entende intimidação de todos os membros da
comunidade jurídica pela ameaça da pena. Destacam-se entre os defensores da teoria da
prevenção geral da pena, entre outros, Beccaria, Bentham, Feuerbach, Filangieri e
Schopenhauer.
Fueurbach foi quem formulou a teoria da coação psicológica, expressão jurídicocientífica da prevenção geral, segundo a qual “é através do Direito Penal que se pode dar
uma solução ao problema da criminalidade”.120
Claus Roxin,121 entretanto, contraria a teoria da prevenção geral nos seguintes
termos: “Em primeiro lugar, permanece em aberto a questão de saber face a que
comportamentos possui o Estado a faculdade de intimidar. A ela se acrescenta uma ulterior
objeção: não é delimitável a duração do tratamento terapêutico-social, podendo no caso
concreto ultrapassar a medida do defensável numa ordem jurídico-liberal, o ponto de
partida da prevenção geral possui normalmente uma tendência para o terror estatal. Quem
pretender intimidar mediante a pena tenderá a reforçar esse efeito, castigando tão
118Idem.
119 SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORREA JUNIOR, Alceu apud MARCÃO, Renato. Rediscutindo os fins da
pena. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2661&p=2>. Acesso em: 21.04.2020.
120 BITTENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 122.
121 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa: Vega, 2002, p. 23.
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duramente quanto possível. Outro argumento reside no fato de que, em muitos grupos de
crimes e de delinquentes, não se conseguiu provar até agora o efeito de prevenção geral
da pena. Por fim, uma última objeção: Como pode justificar-se que se castigue um
indivíduo não em consideração a ele próprio, mas em consideração a outros? Mesmo
quando seja eficaz a intimidação, é difícil compreender que possa ser justo que se imponha
um mal a alguém para que outros omitam cometer um mal. A teoria da prevenção geral
encontra-se, assim, exposta a objeções de princípio semelhante às outras duas: não pode
fundamentar o poder punitivo do Estado nos seus pressupostos, nem limitá-lo nas suas
consequências; é político-criminalmente discutível e carece de legitimação que esteja em
consonância com os fundamentos do ordenamento jurídico”.
A pena, como instrumento de prevenção, deve atuar social e pedagogicamente
sobre a coletividade (prevenção geral) e deve proteger a coletividade ante o condenado e
corrigir a este (prevenção especial).
A prevenção especial postulada da moderna política criminal, cuida-se da prevenção
do delito por atuação sobre o autor. Dirige-se exclusivamente ao delinquente, para que
este não volte a delinquir.
Conforme Jescheck, citado por Cezar Roberto Bitencourt,122 várias correntes
defendem uma postura preventivo-especial da pena. Na França, por exemplo, pode-se
destacar a teoria da Nova Defesa Social, de Marc Ancel; na Alemanha, a prevenção especial
é conhecida desde os tempos de Von Liszt, e, na Espanha, foi a Escola Correcionalista, de
inspiração Krausista, a postulante da prevenção especial. Independentemente do interesse
que possa despertar cada uma destas correntes, foi o pensamento de Von Liszt que deu
origem, na atualidade, a comentários de alguns penalistas sobre um “retorno a Von Liszt”.
A prevenção especial está orientada a desenvolver uma influência inibitória do delito
no autor. Dividida em três fins da pena: intimidação (preventivo individual), daquele
indivíduo que já delinquiu para fazer com que não volte a transgredir as normas jurídicopenais, a ressocialização (correção), busca reincorporar o agente à sociedade, ou bem
mantê-lo nela, e o asseguramento da recuperação do autor para a comunidade. Os adeptos
desta teoria preferem falar de medidas e não de penas.
Para Claus Roxin,123 a teoria da prevenção especial tende, mais que um Direito Penal
da culpa retributivo, a deixar o particular ilimitadamente à mercê da intervenção estatal. A
teoria da prevenção especial não é idônea para fundamentar o Direito Penal, porque não
122 BITTENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 129.
123 BITTENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 129.
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pode delimitar os seus pressupostos e consequências, porque não explica a punibilidade
de crimes sem perigo de repetição e porque a ideia de adaptação social coativa, mediante
a pena, não se legitima por si própria, necessitando de uma legitimação jurídica que se
baseia noutro tipo de considerações.
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Sem desprezar as teorias absolutas e relativas, as teorias mistas ou unificadoras
buscam reunir em um conceito único os fins da pena, defendendo que a retribuição e a
prevenção, geral e especial, são distintos aspectos de um mesmo fenômeno que é a pena.
Em resumo, as teorias unificadoras acolhem a retribuição e o princípio da
culpabilidade como critérios limitadores da intervenção da pena.
As teorias unificadoras não obtiveram o êxito desejado junto aos doutrinadores da
época, que continuaram os estudos e pesquisas para uma perfeita teoria sobre os fins da
pena.124

Surge posteriormente a teoria da prevenção geral positiva, que se apresenta com
duas subdivisões: prevenção geral positiva fundamentadora e prevenção geral positiva
limitadora.
A primeira não visa a intimidação ou a proteção de bens jurídicos. Busca, apenas, a
afirmação de vigência da norma perante a sociedade.
Para a segunda, a prevenção geral deve expressar-se com sentido limitador do
poder punitivo do Estado.125
Quanto as teorias apresentadas chega Renato Marcão126 a seguinte, conclusão,
“punir é retribuir uma violação da norma de conduta, com a consequência legal que a
própria sociedade houve por bem estabelecer, direta ou indiretamente. A essência é a
retribuição. Agregada a ideia de retribuição, não como finalidade primeira, segue a ideia
de estímulo a que o criminoso se autodetermine em conformidade com os padrões
vigentes de conduta social. Assim, a prevenção especial é secundária e não deve integrar,
na essência, os fins da pena. A prevenção geral é apenas uma ambição remota”.

Diante dessa conclusão, de que as teorias até então apresentadas falham, em seus
fins quando colocadas em prática, é que surge o garantismo defendido na doutrina

124 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 02.
125 Ibid.
126 Ibid.
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estrangeira primordialmente por Zaffaroni e no Brasil por Salo de Carvalho. Este último
propõe a teoria agnóstica.
Conforme expõe em seu livro Pena e Garantia, que “fundamental, pois, (re)fundar o
direito penal a partir de uma teoria agnóstica da pena, teoria que denuncia, segundo
Zaffaroni, que tudo o que foi dito sobre a punição é falso e irreal, principalmente sua
finalidade medicinal. (..). O discurso esquizofrênico que durante séculos intentou buscar
legitimação possível à pena atingiu seu ponto de convergência nas teorias ressocializantes.
A gênese do modelo advém da criminologia etiológica, mas é recapacitada pelo falso
discurso ‘humanizador’ da Nova (novíssima) Defesa Social. Dito discurso orientou todas as
modificações legislativas ocidentais, desde a década de setenta, quanto à execução da
pena e, atualmente, é revigorado nas legislações que introduzem, a partir do 8º Congresso
da ONU, em dezembro de 1990, as regras mínimas para elaboração de medidas nãoprivativas de liberdade”.127
E assim arremata: “Abandonar o modelo ressocializador é o primeiro efeito da
teoria agnóstica (garantista) da pena. Ensina Adauto Suannes, que os propósitos
reeducacionais ou recuperadores da pena são absolutamente incompatíveis com o saber
criminológico contemporâneo e em relação aquilo que, na prática, ela (pena) realmente é:
uma retribuição por aquilo que se fez. A propósito, nesse sentido alertava Luiz Alberto
Machado, já na década de setenta, que a pena é imposta como castigo, devendo estar livre
de preocupações metafísicas de prevenção do crime e ressocialização do criminoso. Aliás,
percebe o autor que, sobre a hipócrita afirmativa da recuperação, são mantidos os mais
desumanos e medievais suplícios. (...). Permite, finalmente, ao operador da execução, atuar
ciente da institucionalização deteriorante do cárcere, voltando sua ação a neutralizar ao
máximo o efeito da prisionalização e a vulnerabilidade do indivíduo ao sistema executivo.
Tais premissas, como pondera Zaffaroni, seriam orientadoras de uma prática sem
pretensões impossíveis e/ou utópicas”.128
CONCLUSÃO
A sociedade e a comunidade jurídica reclamam resultados ainda não alcançados
pelo Direito Penal, quanto identificar os fins da pena, já que este tem sido avaliado por
aquilo que se entende deva ser seu resultado, que é buscado, com a pena.

Espera-se também que o Direito Penal e Processual Penal, através da imposição
de penas, contenha a criminalidade, os índices de reincidência, e resolva as graves questões
que envolvem a segurança pública.
127 CARVALHO, Salo. Pena e Garantias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 145.
128 Idem.
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Outrossim, seja qual for o suporte filosófico, é inafastável a utilidade da pena, pela
intimidação que a sanção penal possa ter na consciência do indivíduo, e a tripartição das
funções da pena em retributiva, humanitária e ressocializadora.
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Na prática, o Direito Penal brasileiro enfrenta uma enorme antinomia entre o
desejo do legislador e a realidade. Os fundamentos filosóficos determinantes da prática
legislativa não alcançam a finalidade, nem se concretizam na aplicação e execução das
penas.
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bacharel em direito pela faculdade kennedy/BHMG e pós-graduado em direito constitucional
pela faculdade legale. Servidor público.
Resumo: Com as decisões do poder judiciário, percebe-se uma atuação determinando a
execução dos serviços públicos e criando leis. Desse modo, o poder judiciário age
sobrepondo aos poderes executivo e legislativo. Salienta-se a separação de poderes no
Brasil. Durante a pandemia do Covid-19, varias decisões judiciais foram tomadas de modo
a decidir sobre a vida dos cidadãos e abertura ou não comércio e indústrias. Esse trabalho
propõe analisar sobre o ativismo judicial no Brasil durante a pandemia do Covid-19.
Palavras-chave: ativismo judicial, covid-19, separação dos poderes
Abstract: With the decisions of the judiciary, it is possible to perceive an action determining
the execution of public services and creating laws. In this way, the judiciary acts overlapping
the executive and legislative powers. Emphasis is placed on the separation of powers in
Brazil. During the Covid-19 pandemic, several court decisions were made in order to decide
on the lives of citizens and whether or not to open trade and industries. This paper
proposes to analyze judicial activism in Brazil during the Covid-19 pandemic.
Keywords: judicial activism, covid-19, separation of powers
1 INTRODUÇÃO
A atuação do Poder Judiciário foi modificada ao longo do tempo, ampliando suas
garantias institucionais, atribuições e competências, e alterando a lógica do sistema
político, pela alteração na relação entre os três Poderes. Nesse tempo, o ativismo judicial
tornou-se recorrente em nosso ordenamento jurídico. Para Barroso (2012, p. 6) associa o
ativismo judicial a uma atitude, define o fenômeno como uma escolha do Judiciário de
interpretar a Constituição de forma proativa, ampliando o seu alcance e interferência na
atuação dos outros dois Poderes diante da inércia em concretizar os direitos fundamentais.
A qual ocorre em um contexto social de retração e insatisfação do povo com os
representantes eleitos do sufrágio universal. Para o autor, tal cenário faz com que o
Judiciário seja chamado para participar de forma mais intensa para concretizar os valores
constitucionais.
Assim, orientada pela racionalidade comunicativa, a pesquisa procurou transparecer
e problematizar as ideias que contribuíram desde o início do trabalho para a noção
intuitiva de ativismo judicial, a fim de formular hipótese investigada. Desse modo, fez-se
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necessário o confronto entre concepções distintas acerca dos limites de uma jurisdição
constitucional, para que se individualizasse a que foi adotada nessa investigação. Essa
tarefa proporcionou uma passagem pela Constituição. Porque pensar sobre a conformação
de uma jurisdição constitucional é pensar sobre a própria ideia de uma Constituição. Tais
questões, importante ao estudo proposto, demandou uma abordagem amplamente
reduzida para o tema de medidas de enfrentamento a pandemia, para que não perdessem
o caráter meramente incidental que precisariam ter nessa pesquisa. Com esse panorama,
foi possível, afunilá-lo para a discussão específica do ativismo judicial e as ações dos outros
poderes frente a problemática de saúde pública.
O Poder judiciário atuou de forma para o combate para pandemia do corona vírus.
Os ministros do STF julgou ações para o enfrentamento da pandemia. Como segundo
consta na página da Suprema Corte ( STF, 2021) “decidiu que a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios têm competência concorrente para realizar ações de mitigação dos
impactos da pandemia.”
Salienta-se que o Estado brasileiro é garantidor de direitos sociais, assumindo a
responsabilidade de garantir políticas públicas de forma efetivar o papel de implementador
de direitos sociais, como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência
social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados conforme a
Constituição (CF/88, art. 6º)
Diante das informações acima mencionadas, será questionado as questões dos
direitos fundamentais e sociais em razão dão enfrentamento do Covid-19, tendo em vista
a análise de institutos como a reserva do possível e o princípio da separação dos poderes.
A metodologia do artigo é revisão bibliográfica e os objetivos da pesquisa visa mostrar a
motivação da judicialização das ações de enfrentamento ao vírus. Outrossim, a efetividade
das ações de governo e a posição do Judiciário em estabelecer um “caminho” diante da
pandemia.
2 SEPARAÇÃO DOS PODERES E INDEPENDÊNCIA E HARMONIA
Os direitos fundamentais sociais como norma de conteúdo programático, necessita
de complementações do Estado, por meio do Poder Legislativo e Executivo. A qual cabe o
Poder Legislativo elaborar e aprovar projetos de lei para garantir o usufruto dos direitos
por parte dos cidadãos. Enquanto o poder Executivo tem o condão de implantar políticas
públicas conforme consta na CF/88 (Amaral, 2001).
Para Ramos (2015), diz que o ativismo judicial se trata de questão fundamental para
os desdobramentos do Estado Constitucional de Direito e da democracia no Brasil. Salienta
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que o ativismo pode constituir um elemento facilitador para concretização dos direitos.
Embora o ativismo judicial, aparentemente, transcorre em preencher as lacunas das
omissões legislativas , em base dos termos principiológicos pelo constituinte originário, a
atuação harmônica dos poderes é prudente exercício das competências constitucionais a
qual foram constituídas na CF/88. Contudo, o poder judiciário em pleno exercício da
inafastabilidade da jurisdição, dada a natureza de importante solução das lides, assume
responsabilidade da doutrina constitucional na busca de resoluções aos problemas
propostos.
Assim, indo aos primórdios da humanidade, os direitos fundamentais começaram
a ser construídos a partir do início da civilização. Contudo na idade média quando a
monarquia imperava e os poderes (legislativo, judiciário e executivo ) eram concentrados
no absolutismo monárquico(GALINDO,2003, pág.36).
Nesse contexto, surgiram institutos a fim de limitar o poder deste Estado. Eram os
movimentos constitucionalismos, cujo, pessoas como Locke, Rosseau, Kant, Montesquieu,
levantaram as ideias para limitação do poder absoluto, sendo que a façanha da separação
dos poderes, defendida por Montesquieu, conseguiu destaque a fim de servir como
bandeira para a revolução francesa e a independência dos Estados Unidos. Salienta-se
desses ideais, direitos de cunho negativo como meio de impor ao Estado de não violar a
esfera
do
indivíduo.
Ou
seja,
aparecem
os
direitos
de
primeira
geração(DIMOULIS,2009,pág. 55).
DALLARI (2007) exclama sobre a teoria da separação dos poderes a qual foi
incorporada ao constitucionalismo pela obra de Montesquieu, que concebeu a fim de
assegurar a liberdade dos indivíduos.
Finalmente, com Montesquieu, a teoria da separação de poderes já é
concedida como um sistema em que se conjugam um legislativo, um
executivo e um judiciário; poderes harmônicos e independentes
entre si, tomando, praticamente, a configuração que iria aparecer na
maioria das constituições. Em sua obra “De l’ Esprit de Lois”,
aparecida em 1748, Montesquieu afirma a existência de funções
intrinsicamente diversas e inconfundíveis, mesmo quando confiadas
a um só órgão. Em sua opinião, o normal seria a existência de um
órgão próprio para cada função, considerando indispensável que o
Estado se organizasse com três poderes, pois tudo estaria perdido se
o mesmo homem pu o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres,
ou do povo, exercesse esses três poderes (DALLARI, 2007, PAG. 219).
Nas lições do ilustre professor Pedro Lenza (2011) ensina que:
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O grande avanço trazido por Montesquieu não foi a identificação do
exercício de três funções estatais. De fato, partindo desse
pressuposto aristotélico, o grande pensador francês inovou dizendo
que tais funções estariam intimamente conectadas a três órgãos
distintos, autônomos e independentes entre si. Cada função
corresponderia a um órgão, não mais se concentrando nas mãos
únicas do soberano. Tal teoria surge em contraposição ao
absolutismo, servindo de base estrutural para o desenvolvimento de
diversos movimentos como as revoluções americana e francesa,
consagrando-se na declaração Francesa dos Direitos do Homem e
Cidadão, em seu art. 16 (LENZA, 2011, P.43).
consagração do princípio da separação dos

A divisão dos poderes foi consagrada como princípio forma
fundamental na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão (artigo 16) que se expressa na criação de instituições
independente e autônomas cujas funções diferenciadas objetiva o
afastamento do despotismo do antigo regime e garantir a liberdade
e dos fundamentais. Para os deputados de 1789, a separação dos
poderes era um dogma, a ponto de ser positivado na Declaração o
princípio de que uma sociedade que não garantisse a separação dos
poderes não tinha Constituição (PEIXINHO, 2008, pág. 16).
O ativismo judicial ocorre diante da inércia do legislador, realiza direitos
fundamentais , dentro dos das técnicas de controle de omissões. Não se defende, nem
incentiva o poder judiciário que atue como o legislador positivo. Todavia, caso haja inércia
seja negligente, desproporcional e injustificada, cabe ao poder judiciário efetivar os direitos
fundamentais, proporcionando concretude ao texto constitucional (Goseling, Leão e
Cristina, 2016,pág. 71).
AMARAL(2001) entende que quando ocorre um desrespeito do poder legislativo,
o judiciário deve agir. Pois esse poder não cria nem aprova projetos e leis que
proporcionem o gozo dos direitos fundamentais sociais. Ainda tem o poder Executivo a
qual implanta ações insuficientes para atender os direitos sociais da população. Vindo
pessoas morrerem devido à saúde precária em nossos hospitais, falta de leitos, de
profissionais de saúde com qualificação ou de médico.
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Diante da informação mencionada, a matéria do G1 diz sobre a situação caótica do
Brasil durante a pandemia:
segundo a Fiocruz, o país passa pela sua maior crise sanitária e
hospitalar da história. O Brasil dá sinais de um colapso em seu
sistema de saúde. Mais que isso: segundo a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), o país passa pela maior crise sanitária e hospitalar da
história. Pacientes morrem na fila à espera de um leito de UTI,
hospitais alertam para a falta de insumos e até mesmo as funerárias
falam em cancelar as férias de funcionários. "O Brasil já colapsou",
afirma em entrevista ao G1 Gonzalo Vecina, médico sanitarista e
professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Em São Paulo,
estado que tem a maior estrutura hospitalar do país, antes do fim de
março, morreram pelo menos 135 pessoas à espera de uma vaga na
UTI. Entre as vítimas, há um menino de três anos e umaj ovem de 25,
no interior do estado. Mas as cidades com maior registro de mortes
na fila da UTI estão na Grande São Paulo. Profissional de saúde trata
paciente com Covid em UTI do Hospital São Paulo, em São Paulo, no
dia 17 de março — Foto: Amanda Perobelli/Reuters/Arquivo No
Paraná, o número foi ainda maior: foram 500 mortos aguardando a
disponibilidade de leitos de UTI e enfermaria, segundo o governo do
estado. Até sexta-feira (19), 1.196 paranaenses aguardavam por uma
vaga. "Nós vamos ter diferentes situações no Brasil", diz Vecina.
"Alguns vão conseguir controlar, outros não. Sem isolamento, a única
saída seria aumentar o número de leitos, mas é muito difícil acertar a
demanda." Professor da Universidade de Duke (EUA), o
neurocientista Miguel Nicolelis disse em entrevista ao jornal "O
Globo" que, antes de se esgotar, uma taxa de ocupação de 90% dos
leitos de UTI já é preocupante. O G1 consultou secretarias da Saúde,
centrais de regulação, hospitais, prefeituras e até a Defensoria Pública
para analisar a situação dos leitos da UTI. Em ao menos 16 estados,
já houve mortes de pacientes com Covid-19 ou com suspeita da
doença na fila por uma vaga. No Rio Grande do Norte, por exemplo
segundo a Central de Regulação, 156 óbitos foram registrados neste
ano. Hospitais e entidades médicas também alertam para a falta de
medicamentos usados na entubação de pacientes graves de Covid19. Neste sábado (20) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) publicou uma série de medidas emergenciais para evitar o
desabastecimento. O Ministério da Saúde chegou a requisitar mais
de 665 mil medicamentos de um dos maiores fabricantes do país
após prefeitos e governadores alertarem o governo federal sobre a
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escassez de produtos diante do aumento na quantidade de pacientes
com Covid-19 internados nos hospitais. Um levantamento feito pela
Frente Nacional de Prefeitos (FNP) indicou que o oxigênio destinado
a pacientes de Covid-19 está prestes a acabar em pelo menos 76
municípios de 15 estados. Já a Associação Nacional de Hospitais
Privados (Anahp) disse que só tem medicamento para mais 4 dias.
Falha no abastecimento de oxigênioOutras situações críticas têm sido
verificadas pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, pelo menos seis pessoas
morreram depois de uma falha no fornecimento de oxigênio,
segundo o governo do estado. Um hospital da Região Metropolitana
de Porto Alegre registrou "instabilidade na distribuição do oxigênio"
por cerca de 30 minutos. Todos os pacientes tinham Covid-19, mas a
instituição diz não ser possível determinar se as pessoas morreram
pela falta do oxigênio. No momento da falha, 26 pessoas recebiam
ventilação mecânica. Na maior cidade do país, dez pacientes
precisaram ser transferidos com urgência depois de um problema no
fornecimento de oxigênio durante a madrugada deste sábado.
Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, houve atraso na
entrega do gás e, por conta disso, o município “transferiu pacientes
por segurança”, mas o fornecimento já foi normalizado. Por conta do
alto número de mortes – apenas na última semana, foram mais de 2
mil a cada dia– as funerárias vêm encontrando problemas com a
possível falta de materiais para a produção de caixões. A Associação
dos Fabricantes de Urnas do Brasil (Afub) disse que aumentou sua
produção em 20% neste ano, mas vem enfrentando dificuldades para
comprar matéria-prima – madeira serrada e compensada.
Funcionário trabalha em fábrica de caixões em Nova Iguaçu,
município do Rio de Janeiro — Foto: Pilar Olivares/Reuters Já uma
recomendação da Associação Brasileira de Empresas e Diretores do
Setor Funerário (Abredif) pediu a suspensão temporária das férias de
funcionários do setor diante do aumento de mortes. Entre as
medidas, além da suspensão de férias pelos próximos 60 dias, está a
recomendação de que se mantenha um estoque dos materiais para
sepultamento três vezes maior do que o necessário para o
atendimento em um mês comum. Outro sinal do alto número de
mortes foi registrado nas portas de um cartório do Rio Grande do
Sul, onde uma fila foi formada em frente ao registro de óbitos – que
passou a atender em horário ampliado.(MANZANO E SILVA, 2021)
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Consorte a matéria acima mencionada, a ineficácia dos representantes do Poder
Legislativo em manifestar a vontade popular , proporcionou ao Judiciário o protagonista
da efetivação dos direitos fundamentais. Importante mencionar que o Poder Judiciário –
por meio da atuação de seus juízes, desembargadores e ministros – vem proferindo
decisões e atos, que o garante o exercício dos direitos fundamentais. Nesse contexto, os
juízes têm decidido em méritos a qual cabe aos outros poderes. Como o fornecimento de
remédios à pessoa portadora [de] enfermidades, o direito de acesso de criança à sala de
aula; o direito de o deficiente ter acesso a prédios públicos. O guardião das promessas
passa a desempenhar, assim, outra função, qual seja, a de concretizar direitos fundamentais
(FACHIN, 2008).
3 AÇÕES DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA COMBATE A PANDEMIA
O executivo e legislativo fizeram algumas ações para combate da pandemia e seus
efeitos. Cita-se, por exemplo, a lei Nº 13.979, 06 de fevereiro de 2020 a qual dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. No artigo 2º da
referida lei, tem-se a definição de isolamento e quarentena:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou
de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas
postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou
a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes,
ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a
possível contaminação ou a propagação do coronavírus
Importante ressaltar que a lei 13.979/2020 também menciona a utilização de
máscara pela população. Conforme dispõe abaixo:
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de
proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em
vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (
Incluído pela lei nº 14.019, de 2020) (vide ADPF 714)– veículos de
transporte remunerado privado individual de passageiros por
aplicativo ou por meio de táxis; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
II – ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados;
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(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) III - estabelecimentos
comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de
ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.
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Sobre a obrigatoriedade de uso de máscara vai ao encontro sobre o artigo 5º inciso
II da CF/88, a qual tem a redação de “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei”. Assim, legitimou a cobrança dos Agentes públicos
a cobrança de máscaras sobre os particulares. Embora que vê-se críticas sobre a efetividade
do uso de máscaras por parte de alguns governantes. Consorte o trecho da reportagem
do jornal Estado de Minas do dia 25/02/2021 em que o presidente da república, Sr. Jair
Bolsonaro, colocam em dúvida a proteção da máscara durante uma live:
No dia em que o Brasil completou um ano desde seu primeiro caso
confirmado de COVID-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
encerrou sua transmissão ao vivo nas redes sociais desta quinta-feira,
25, sem emitir uma palavra sobre as mais de 250 mil mortes pela
doença no País. Durante a live, a única menção do mandatário à crise
sanitária foi para lançar dúvidas sobre a efetividade do uso de
máscaras na prevenção contra o contágio pelo vírus. Ao lado do
presidente da Caixa, Pedro Guimarães - que, assim como o chefe do
Planalto, não usava qualquer proteção facial -, Bolsonaro alegou ter
tido acesso a um suposto estudo alemão segundo o qual máscaras
fariam mal a crianças. "Começam a aparecer os efeitos colaterais",
disse o mandatário. "Cada um tem sua opinião sobre máscaras, eu
tenho a minha", comentou, na contramão das evidências de que o
equipamento reduz o risco de transmissão do coronavírus. (JORNAL
ESTADO DE MINAS, 2021).
A lei 13.979/2020 no artigo 3º-A §1 prevê cobrança de multa a quem não estiver
usando a máscara. Sendo que a regulamentação cabe ao ente federado (mais
especificadamente ao municípios) conforme o parágrafo 2º deste artigo:
§ 2º A definição e a regulamentação referidas no § 1º deste artigo
serão efetuadas por decreto ou por ato administrativo do respectivo
Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela
fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo recolhimento da
multa prevista no § 1º deste artigo.
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Embora a seriedade da pandemia, ainda encontra resistência até de quem devia
zelar e dar o exemplo pelo uso da máscara. Na reportagem abaixo do jornal Folha de São
Paulo do dia 19/07/2020, tem a temática de um desembargador de justiça desacatando
guardas municipais por cobrar o uso do equipamento e ainda rasgando a multa aplicada.
Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo humilhou
um guarda-civil após ser multado por andar sem máscara na orla
de Santos, cidade litoral sul paulista, na tarde de sábado (18).
Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira,63, chamou o agente de
fiscalização de “analfabeto”, rasgou a multa e ainda tentou se livrar
da punição comunicando o fato ao secretário de segurança pública
da cidade. Toda abordagem foi filmada pelos guarda-civis,e as
imagens viralizaram na internet. Nas imagens, Siqueira é abordado
na praia por um guarda-civil que afirma que ele deveria cumprir o
decreto municipal que obriga a população usar o equipamento (
MAIA, JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 2021).
Em consonância com a matéria apresentada, a ação dos guarda-civis têm respaldo
legal no artigo 78 do Código Tributário Nacional. A qual menciona o conceito legal de
poder de polícia:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade
e aos direitos individuais ou coletivos.
Em razão da atuação dos guardas-civis, eles exerceram a atividade de polícia
administrativa. A qual
tem caráter primordialmente repressivo. Logo, a atividade
administrativa dos agentes públicos de exigir que o indivíduo usasse a máscara, possui a
intuição de impedir que o comportamento individual cause prejuízos maiores a
coletividade diante da circunstância da pandemia (DI PIETRO,2007,pág. 104).
Com o risco do sistema de saúde brasileiro não dar conta da demanda de pessoas
infectadas, alguns Estados e municípios por meio do poder executivo estabeleceram o
lockdown ( fechamento de comércio e restrição de algumas atividades) a fim de desacelerar
as infecções. A matéria da CNN Brasil do dia 24/02/2021 diz sobre essas medidas:
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Diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil,
governos de estados e municípios endureceram as medidas de
restrição impostas ao deslocamento e aos serviços públicos e
privados.As novas medidas vão desde mudanças de horários e
revisão de flexibilizações das regras para a quarentena até a
decretação de algum tipo de toque de recolher, com restrições mais
duras ao deslocamento, com diferentes formatos, gradações e
horários. Segundo levantamento da CNN, são oito os estados em que
há em vigor algum tipo de toque de recolher: Acre, Amazonas, Bahia,
Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Paraná e Piauí. Segundo levantamento
da CNN, são oito os estados em que há em vigor algum tipo de toque
de recolher: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba,
Paraná e Piauí. Em relação aos municípios, toques de recolher foram
impostos em 15 cidades. Entre as capitais, estão Campo Grande (MS),
Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Salvador (BA). As
restrições também vigoram em Dueré (TO), Maringá (PR), Uberlândia
(MG) e em toda o ABC, na região metropolitana de São Paulo
(cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra,
Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul).À CNN,
o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato
Kfouri, afirma que a alta do número de casos de Covid-19 reflete a
combinação entre um ritmo ainda tímido de vacinação contra a
doença com as novas variantes do novo coronavírus identificadas no
país.“As novas cepas, combinadas ao fato de que temos poucos
vacinados no país, aumentam exponencialmente a curva de
infectados pela Covid-19 e consequentemente a lotação dos leitos
em UTIs”, explica As restrições surgem em um momento que o Brasil
contabiliza 248.529 mortes pela Covid-19, ocupando a segunda
posição na lista de países com mais vítimas da doença. Além disso, o
país é o terceiro a contabilizar mais casos com 10.257.875 pessoas
infectadas pelo vírus, em dados obtidos até a quarta-feira (24) e
contabilizados pela Universidade Johns Hopkins(MAIA, CNN Brasil,
2021).
No sentido de limitar a abertura do comércio e o exercício dos direitos individuais
em benefício da saúde pública ou segurança, a Administração pública usa o poder de
polícia, adotado no direito Brasileiro, como atividade do Estado em restringir e limitar o
exercício dos direitos em benefício do interesse público. Esse interesse público diz respeito
aos mais variados setores da sociedade. Visto que o poder de polícia divide-se entre o
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executivo e legislativo. Tomando que o poder legislativo no exercício do poder de polícia
que incumbe ao Estado, cria por lei, as limitações administrativas exemplo lockdown) ao
exercício das liberdades. Assim a Administração Pública regulamenta as leis e controla a
sua aplicação por meio de ordens, notificações , licenças , autorizações ou por medidas
essencialmente repressivas a quais são os atos coercitivos (DI PIETRO,2007,pág. 104).
A fim de minimizar a perda de renda e o desemprego por causa do fechamento de
empresas, o governo federal sancionou a lei Nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a qual criou
o auxílio emergencial para pessoas que atendem aos parâmetros do artigo 2º da referida
lei. Seriam 03 (três) prestações seriam de 600 (seiscentos) reais aos trabalhadores
relacionados nos incisos e alíneas citados a seguir:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade;
II - não tenha emprego formal ativo;
III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou
beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de
transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º,
o Bolsa Família;
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio)
salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três)
salários mínimos;
V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis
acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e
nove reais e setenta centavos); e
VI - que exerça atividade na condição de:
a) microempreendedor individual (MEI);
b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que
contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou
c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou
desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente
inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos
termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.
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Apesar da importância do auxílio, não foi suficiente para garantir o bem-estar da
população atingida. Daí a importância do ativismo judicial nas ações contra a pandemia.
A qual será o próximo tópico a ser discutido.
3 ATIVISMO JUDICIAL DIANTE DAS OMISSÕES ESTATAIS
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Nesses tempos no país, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988,
ascensão institucional do Poder Judiciário ocorreu a ponto de dividir o espaço com os
poderes legislativo e executivo. A magistratura deixou de ser um âmbito técnico , um mero
aplicador das disposições legislativas, para suscitar as questões concernentes a aplicação
dos direitos fundamentais (BARROSO, 2010).
Como exposto acima, o poder judiciário ganha força diante das necessidades da
população. Acarreta-se a garantia desses direitos, já que o anseio popular em buscar a
prestação de saúde de qualidade. Pois a preocupação com direito à vida é inerente ao ser
humano, na intuição de manter a existência e a sobrevivência. Deste modo, serão
apresentados os meios utilizados pela magistratura para conferir a tutela jurisdicional, e a
discussão nos tribunais superiores referente aos requisitos objetivos na área de saúde
(BIANCHI, 2012).
Devido a pandemia do Covid, a Suprema Corte decidiu um caso emblemático em
abril de 2020, a qual o plenário decidiu sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
6341. A qual decidiu-se sobre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm
competência concorrente para realizar ações de mitigação dos impactos da pandemia.
Veja-se a seguir o trecho retirado da página do STF:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade,
confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo
Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o
enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência
concorrente nem a tomada de providências normativas e
administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (15), em sessão
realizada por videoconferência, no referendo da medida cautelar
deferida em março pelo ministro Marco Aurélio na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6341.A maioria dos ministros aderiu à
proposta do ministro Edson Fachin sobre a necessidade de que o
artigo 3º da Lei 13.979/2020 também seja interpretado de acordo
com a Constituição, a fim de deixar claro que a União pode legislar
sobre o tema, mas que o exercício desta competência deve sempre
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resguardar a autonomia dos demais entes. No seu entendimento, a
possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a
essencialidade dos serviços públicos, sem observância da autonomia
dos entes locais, afrontaria o princípio da separação dos poderes.
Ficaram vencidos, neste ponto, o relator e o ministro Dias Toffoli, que
entenderam que a liminar, nos termos em que foi deferida, era
suficiente.
Polícia sanitária
O Partido Democrático Trabalhista (PDT), autor da ação,
argumentava que a redistribuição de poderes de polícia sanitária
introduzida pela MP 926/2020 na Lei Federal 13.979/2020 interferiu
no regime de cooperação entre os entes federativos, pois confiou à
União as prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de
locomoção, de serviços públicos e atividades essenciais e de
circulação.
Competência concorrente
Em seu voto, o ministro Marco Aurélio reafirmou seu entendimento
de que não há na norma transgressão a preceito da Constituição
Federal. Para o ministro, a MP não afasta os atos a serem praticados
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que têm
competência concorrente para legislar sobre saúde pública (artigo
23, inciso II, da Constituição). A seu ver, a norma apenas trata das
atribuições das autoridades em relação às medidas a serem
implementadas em razão da pandemia.O relator ressaltou ainda que
a medida provisória, diante da urgência e da necessidade de
disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar os efeitos da
chegada da pandemia ao Brasil e que o Governo Federal, ao editá-la,
atuou a tempo e modo, diante da urgência e da necessidade de uma
disciplina de abrangência nacional sobre a matéria (STF, 2020).
Tal decisão do Supremo, ao ressaltar a competência concorrente dos entes
federados sobre a prestação dos serviços de saúde, visto que encontra-se expressamente
na constituição federal no artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
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Porém não é dado ao Poder Judiciário a missão de definir, discricionariamente, o
nível de eficácia de certa norma constitucional em termo de direitos fundamentais. Haja
vista que se a análise interpretativa e integrativa da norma-matriz vier atingir a finalidade
expressa na norma constitucional no preceito histórico, teleológico e sistemático; não
poderá o STF, mesmo sendo uma corte guardiã da CF/88, modificar o significado do
dispositivo na razão de conferir um direito fundamental (RAMOS, 2015).
Frisa-se que às ideias trazidas no tocante ao Poder Judiciário, a qual é representado
por juízes e tribunais, ainda que não seja um poder no qual os seus componentes sejam
eleitos pelo povo, são dotados de representatividade, pois a magistratura atua em prol do
bem-estar social. Com efeito, discute-se qual seria o liame de atuação e legitimidade
referente a atuação do judiciário. Pois muitas vezes, esse poder com o ativismo judicial cria
ou modifica as leis. Por via de consequência, não poderia atuar fora da esfera da legalidade
imposta pelo legislador ordinário. Embora que com o passar das gerações, os diplomas
legais não acompanham a evolução da sociedade (BARROSO, 2010).
Atuando como uma espécie de legislador, o judiciário acaba por ferir a separação
dos poderes e intervir nas ações regulatórias, fato esse que pode gerar insegurança jurídica,
consorte menciona Carmona (2015):
(...) a crítica se funda na alegação de que o Poder Judiciário não
possui legitimidade democrática para, em suas decisões, insurgir-se
contra os atos instituídos pelos poderes eleitos pelo povo. Assim, o
Poder Judiciário, com seus membros não eleitos, não poderia
demudar ou arredar leis elaboradas por representantes escolhidos
pela vontade popular. Este poder não teria legitimidade para isso. É
o que se chama de desafio contramajoritário, interferindo
diretamente no poder regulatório e ferindo o princípio da separação
dos poderes. Ou seja, onde estaria, a sua legitimidade para proscrever
decisões daqueles que desempenham mandato popular, que foram
escolhidos pelo povo? Carmona (2015)..
No contexto que a lei deveria andar junto com a evolução da sociedade e seus
anseios, tinha como principal característica ser a expressão da vontade do povo, tendo em
mente ser a personificação da representação parlamentar. Sendo a composição por
deputados livres de qualquer mandato imperativo ou de outra dependência, ficando o
Executivo subordinado à lei como vontade Heterônoma. Entretanto, aconteceu uma
mudança substancial no entendimento da lei como a manifestação da vontade da maioria.
A realidade política atual transformou a lei numa moeda de troca, devido as pressões dos
grupos que se formaram nas casas legislativas e de meios de votação ilegítimas, como
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acontecem nos votos de “seguimento do posicionamento de partido”. Percebe-se que a
clássica separação de poderes vem se mitigando. Hodiernamente, a lei resulta da vontade
dos partidos ou grupos de partidos (direita, centrão, esquerda), cabendo ao governo
articular para ter a maioria parlamentar, a fim de aprovar o programa legislativo e
proporcionar fluidez ao conteúdo das leis (CAMBI, 2008).
Em motivação da pandemia, a Suprema Corte ( decisão do Ex. Ministro Dias Toffoli)
negou pedidos de municípios de Sete Lagoas(MG) e de Cabedelo (PB) que não queriam
aderir a planos estaduais (STPs 442 e 449) para fins de enfrentamento da epidemia. A
decisão baseou na preservação da ordem jurídico-constitucional instituida pelo governos
estaduais. Consorte a seguir:
Na STP442, o município alegou que editou decretos próprios para
enfrentamento da epidemia e não poderia ser impedido de definir as
atividades e os serviços que podem ser executados durante esse
período, sob pena de se tornar “verdadeiro refém” das normas
editadas por outro ente federativo. Para Sete Lagoas, a decisão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais constitui grave lesão à ordem
administrativa, política e jurídica, além de violar o princípio da
separação dos Poderes.
Ao negar o pedido, o ministro Toffoli afirmou que a obrigação
constitucional de garantir a saúde é da competência comum de
todos entes da Federação, por meio de um sistema correspondente
único, integrado por ações e serviços organizados em uma rede
regionalizada e hierarquizada. Assim, é necessária a articulação entre
os entes federados no movimento de retomada das atividades
econômicas e sociais.
Para o presidente do STF, o município não comprovou nos autos
terem atuado nesse sentido. Segundo Toffoli, o acolhimento do
pedido configuraria “risco inverso”, pois a decisão do TJ-MG está de
acordo com o entendimento firmado pelo STF sobre a necessidade
de coordenação entre os entes federados na adoção de medidas de
enfrentamento da pandemia.
Cabedelo
Decisão semelhante foi tomada na STP449, em que o município de
Cabedelo também sustentava ter políticas públicas e estar preparado
para promover o gradual retorno às atividades normais. Para o
município, o poder central não pode conhecer todas as
particularidades locais e, por isso, não é possível exigir que
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municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos
estaduais para tomar atitudes de combate à epidemia.
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No exame desse caso, o ministro Toffoli observou que o Decreto
40.304/20 do Governo da Paraíba dispõe sobre a implementação e a
avaliação de ações e medidas estratégicas de enfrentamento à
epidemia e estabelece parâmetros gerais para as decisões dos
gestores municipais sobre o funcionamento das atividades
econômicas no estado.
Segundo o presidente do STF, a gravidade da situação exige a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, e o
decreto municipal não poderia impor normas de flexibilização em
clara afronta à norma estadual.Com informações da assessoria de
imprensa do STF (REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, 2020)
A vacinação contra o Covid-19 também encontra na polêmica. Pois o artigo 3º alínea
“D” prevê a vacinação no enfrentamento a pandemia. Por razões filosóficas, religiosas ou
morais encontrava-se resistência da vacinação ser compulsória ou não, haja vista ter
direitos constitucionais de igual valor em colisão. Desse modo, O Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu no data de 17 de dezembro de 2020 que o Estado pode
determinar aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a Covid19, prevista na Lei 13.979/2020. Consorte o texto a seguir retirado da página do STF:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Estado
pode determinar aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente,
à vacinação contra a Covid-19, prevista na Lei 13.979/2020. De
acordo com a decisão, o Estado pode impor aos cidadãos que
recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei (multa,
impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula
em escola), mas não pode fazer a imunização à força. Também ficou
definido que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm
autonomia para realizar campanhas locais de vacinação.
O entendimento foi firmado no julgamento conjunto das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6586 e 6587, que tratam
unicamente de vacinação contra a Covid-19, e do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 1267879, em que se discute o
direito à recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas.
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O exame da matéria foi iniciado na sessão de ontem (16), com o voto
do ministro Ricardo Lewandowski, relator das ADIs.
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Direito coletivo
Em seu voto, apresentado na sessão de hoje, o ministro Luís Roberto
Barroso, relator do ARE 1267879, destacou que, embora a
Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão de manter
suas convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais, os
direitos da sociedade devem prevalecer sobre os direitos individuais.
Com isso, o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as
pessoas, mesmo contra sua vontade - como, por exemplo, ao obrigar
o uso de cinto de segurança.
Para Barroso, não são legítimas as escolhas individuais que atentem
contra os direitos de terceiros. Ele lembrou que a vacinação em massa
é responsável pela erradicação de uma série de doenças, mas, para
isso, é necessário imunizar uma parcela significativa da população, a
fim de atingir a chamada imunidade de rebanho.
O ministro também manifestou- se pela constitucionalidade da
vacinação obrigatória, desde que o imunizante esteja devidamente
registrado por órgão de vigilância sanitária, esteja incluído no Plano
Nacional de Imunização (PNI), tenha sua obrigatoriedade incluída em
lei ou tenha sua aplicação determinada pela autoridade competente.
Meios indiretos
O ministro Nunes Marques, que ficou parcialmente vencido, também
considera possível a instituição da obrigatoriedade da vacina contra
a Covid-19 pela União ou pelos estados, desde que o Ministério da
Saúde seja previamente ouvido, e apenas como última medida de
combate à disseminação da doença, após campanha de vacinação
voluntária e a imposição de medidas menos gravosas. Ele considera
que essa obrigatoriedade pode ser implementada apenas por meios
indiretos, como a imposição de multa ou outras restrições legais.
Em relação à recusa em vacinar os filhos, o ministro afirmou que a
liberdade de crença filosófica e religiosa dos pais não pode ser
imposta às crianças, pois o poder da família não existe como direito
ilimitado para dirigir o direito dos filhos, mas sim para proteger as
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crianças contra riscos decorrentes da vulnerabilidade em que se
encontram durante a infância e a adolescência.
Obrigatoriedade dupla
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O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a compulsoriedade da
realização de vacinação, de forma a assegurar a proteção à saúde
coletiva, é uma obrigação dupla: o Estado tem o dever de fornecer a
vacina, e o indivíduo tem de se vacinar. Para o ministro Edson Fachin,
nenhuma autoridade ou poder público pode se esquivar de adotar
medidas para permitir a vacinação de toda a população e assegurar
o direito constitucional à saúde e a uma vida digna. “A imunidade
coletiva é um bem público coletivo”, afirmou.
Complexo de direitos
Segundo a ministra Rosa Weber, eventuais restrições às liberdades
individuais decorrentes da aplicação das medidas legais aos que
recusarem a vacina são imposições do próprio complexo
constitucional de direitos, que exige medidas efetivas para a proteção
à saúde e à vida. “Diante de uma grave e real ameaça à vida do povo,
não há outro caminho a ser trilhado, à luz da Constituição, senão
aquele que assegura o emprego dos meios necessários, adequados
e proporcionais para a preservação da vida humana”, argumentou.
Solidariedade
Ao acompanhar os relatores, a ministra Cármen Lúcia defendeu a
prevalência do princípio constitucional da solidariedade, pois o
direito à saúde coletiva se sobrepõe aos direitos individuais. “A
Constituição não garante liberdades às pessoas para que elas sejam
soberanamente egoístas”, disse.
O ministro Gilmar Mendes observou que, enquanto a recusa de um
adulto a determinado tratamento terapêutico representa o exercício
de sua liberdade individual, ainda que isso implique sua morte, o
mesmo princípio não se aplica à vacinação, pois, neste caso, a
prioridade é a imunização comunitária. Também para o ministro
Marco Aurélio, como está em jogo a saúde pública, um direito de
todos, a obrigatoriedade da vacinação é constitucional. “Vacinar-se é
um ato solidário, considerados os concidadãos em geral”, disse.
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Ameaças
Em voto acompanhando integralmente os relatores, o presidente do
STF, ministro Luiz Fux, ressaltou o empenho e o esforço dos ministros
para que o julgamento fosse concluído ainda hoje, de forma a
transmitir à sociedade segurança jurídica ao tema, frente a uma
pandemia que já provocou a morte de milhares de brasileiros. Fux
observou que a hesitação quanto à vacinação é considerada uma das
10 maiores ameaças à saúde global, segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS).
Teses
A tese de repercussão geral fixada no ARE 1267879 foi a seguinte: “É
constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina
que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída
no plano nacional de imunizações; ou tenha sua aplicação obrigatória
decretada em lei; ou seja objeto de determinação da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em
consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação
à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou
responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”.
Nas ADIs, foi fixada a seguinte tese:
(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada
a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio
de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a
restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de
determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela
decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises
estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de ampla
informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos
imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos
fundamentais das pessoas; atendam aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade; e sejam as vacinas distribuídas universal e
gratuitamente.
(II) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser
implementadas tanto pela União como pelos estados, pelo Distrito
Federal e pelos municípios, respeitadas as respectivas esferas de
competência.
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Diante da decisão apresentada, o ativismo judicial foi exercido para disciplinar a
questão da vacinação. Porém importante ressaltar que vacinação compulsória não significa
submeter o indivíduo a força para vacinação conforme explanado. As atribuições, a
autonomia e a competência dos entes da federação também são o tema de fundo de
diversas outras ações.
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Considerações Finais
A CF/88 como uma constituição garantista, impõe ao Estado a obrigação de
proporcionar condições
que possibitem a efetivação dos direitos e garantias
constitucionais. Diante da omissão do poder público, o ativismo judicial supre a lacuna a
fim de garantir o exercício dod direitos sociais.
E durante a pandemia do Covid-19, o poder judiciário tem legitimidade de intervir
na esfera política com fim de preservar a assistência e o acesso à saúde. É imprescindível
que a decisão judicial ampare em fundamentos legítimos e com ampla discussão com
Administração Pública.
Portanto, a fim de garantir o acesso da saúde para controlar e minimizar os efeitos
da pandemia, fez necessário atuação do Poder Judiciário a fim de evitar a “politicalização”
do Covid-19.
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RESUMO: O presente trabalho tem como problemática central a possível
inconstitucionalidade da Súmula nº 5 do Supremo Tribunal Federal diante da previsão
constitucional da garantia ao direito de ampla defesa e contraditório nos processos
administrativos e judiciais, de forma a se tornar relevante a discussão acerca da
necessidade de defesa técnica no processo administrativo disciplinar como garantia ao
direito de defesa do acusado. Através do método hipotético-dedutivo, partindo da
premissa da garantia de ampla defesa, foi analisada a necessidade da presença de
advogado para a realização de defesa no processo administrativo disciplinar e suas
implicações para a realização de um julgamento justo segundo o devido processo legal.
Com a análise da referida problemática, foi possível observar que a defesa técnica é um
instrumento necessário, implicitamente previsto pelos princípios constitucionais, e as
garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, constituindo a
Súmula nº 5 do STF violação aos preceitos do ordenamento jurídico.
Palavras - chave: Processo Administrativo Disciplinar; Ampla defesa; Defesa técnica;
Súmula Vinculante; (In)Constitucionalidade.
ABSTRACT: The main problem of this paper is the possible unconstitutionality of
Precedent No. 5 of the Supreme Court in view of the constitutional provision for
guaranteeing the right to ample defense and contradiction in administrative and judicial
proceedings, in order to make the discussion about the need for technical defense relevant
disciplinary administrative proceedings as a guarantee of the defendant's right of defense.
Using the hypothetical-deductive method, based on the premise of guaranteeing broad
defense, the need for the presence of a lawyer to carry out a defense in the disciplinary
administrative process and its implications for a fair trial in accordance with due process
were analyzed. With the analysis of the aforementioned problem, it was possible to observe
that technical defense is a necessary instrument implicitly provided for by the constitutional
principles and the fundamental guarantees established by the Constitution, constituting
Precedent No. 5 of the STF in violation of the precepts of the legal system.
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“Continuamos seguindo em frente, abrindo
novas portas e fazendo coisas novas, porque
somos curiosos e a curiosidade continua nos
guiando para novos caminhos”
Walt Disney
INTRODUÇÃO
O tema abordado neste trabalho de conclusão de curso é a relevância da defesa
técnica no processo administrativo disciplinar diante da possível inconstitucionalidade da
Súmula nº 5 do STF, que determina a desnecessidade de defesa técnica nos processos
administrativos disciplinares.
O presente debate é relevante tendo em vista a sua natureza controversa entre os
doutrinadores e os próprios órgãos julgadores, que ao longo dos anos vêm decidindo de
maneira diversa a respeito da obrigatoriedade de defesa técnica do processo
administrativo disciplinar, apresentando um impacto significativo no ordenamento jurídico.
O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 343, firmou o entendimento de
que a presença de advogado no processo administrativo disciplinar é necessária para a
garantia da ampla defesa do acusado. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, através da
Súmula nº 5, estabelece que a defesa técnica não é necessária, não configurando
cercamento de defesa.
Dessa forma, o problema de pesquisa deste TCC questiona se a ausência de
obrigatoriedade de defesa técnica no processo administrativo disciplinar poderá promover
cerceamento de defesa e o ferimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
direito previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
O processo administrativo disciplinar representa um poder-dever da Administração
pública de punir, através da aplicação de sanções, as irregularidades cometidas pelos seus
servidores nos exercícios de suas funções, caracterizando um julgamento administrativo
interno, porém com implicações pessoais e profissionais para o acusado. Nesse sentido, a
hipótese levantada inicialmente é a de que o processo administrativo disciplinar, assim
como qualquer processo judicial ou administrativo, deve ser pautado na garantia de uma
ampla defesa e do acesso a todos os instrumentos necessários para a apresentação de
defesa, sendo necessário, portanto, o acompanhamento de um advogado e a consequente
apresentação de defesa técnica no processo administrativo disciplinar em todas as suas
etapas.
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O tema tem como objetivo analisar as implicações causadas pela falta de defesa
técnica no processo administrativo disciplinar, além da possível ocorrência do cerceamento
de defesa com base nos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Assim, é analisada a Súmula nº 343 do STJ, que entende pela obrigatoriedade do advogado
em todas as fases do PAD e a Súmula nº 5 do STF, que firmou entendimento contrário.
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A metodologia adotada para o desenvolvimento dessa pesquisa é a hipotéticadedutiva, com a análise doutrinária de artigos, livros e legislação, além da análise
jurisprudencial. Sobre o método, dispõe Maria de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos:
Para Karl R. Popper, o método científico parte de um problema, ao
qual se oferecesse uma espécie de solução provisória, uma teoriatentativa, passando-se depois a criticar a solução, com vista à
eliminação do erro e, tal como no caso da dialética, esse processo se
renovaria a si mesmo, dando surgimento a novos problemas. (2003,
p.94)
Para a melhor exposição do tema, tratou-se no primeiro capítulo sobre o poder
disciplinar da Administração Pública e o procedimento ordinário de instauração e apuração
das faltas disciplinares de competência do processo administrativo Disciplinar.
Por sua vez, o segundo capítulo trata mais especificamente sobre os requisitos
necessários no PAD e a importância da aplicação dos princípios do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal durante o seu processo.
Por fim, o terceiro capítulo dispõe especificamente sobre o tema base de pesquisa,
analisando a Súmula nº 343 do STJ e a Súmula nº 5 do STF com base nos argumentos
utilizados pelos ministros, ao dispor sobre a necessidade ou não da defesa técnica no
processo administrativo disciplinar.
2. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: TRAÇOS CARACTERÍSTICOS
E PROCESSO ORDINÁRIO
Dentre as várias prerrogativas que a Administração Pública possui, o poder
punitivo se apresenta como um poder-dever da Administração de apurar a
responsabilidade administrativa de seus servidores públicos e de particulares vinculados
por meio de contrato, no exercício de suas funções. Dessa forma, o servidor responde
administrativamente por ações ou omissões contrárias à legislação estatutária que
configurem o ilícito administrativo, não excluindo possíveis apurações no âmbito penal e
civil (CGU, 2019, p. 20).
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Os servidores públicos civis estatutários federais, devido à natureza jurídica
diferenciada de suas atribuições, possuem regime próprio previsto na Lei nº 8.112 de 1990,
que, além de dispor sobre as diretrizes gerais aplicadas, também estabelece o regime
disciplinar do servidor público, assim como as responsabilidades e penalidades a serem
aplicadas na inobservância dos deveres e obrigações em suas condutas funcionais.
Através desse sistema, a Administração Pública é responsável por analisar as
condutas ilícitas do servidor público, de forma a dispor de competência para apuração e
aplicação das penalidades cabíveis administrativamente, cabendo à esfera penal, a
competência de processar e julgar, caso a mesma conduta abranja crimes e contravenções
previstas no Código Penal, podendo concomitantemente haver sua responsabilização no
âmbito civil, hipótese na qual, da atuação do servidor tenha resultado prejuízo ao erário
ou a terceiros.
2.1 Aplicação do poder disciplinar aos servidores públicos de acordo com a Lei nº
8.112/90
A Administração Pública possui competência para tratar de diversas prerrogativas
obrigacionais que constituem poderes-deveres para a execução de suas atribuições. Dessa
forma, a atuação dos agentes públicos sofre a incidência de diversos poderes que
regulamentam e estabelecem diretrizes para uma eficiente prestação pública. José dos
Santos Carvalho (2019, p. 52) define os poderes administrativos “como o conjunto de
prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos
para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins”. Dessa forma, os poderes conferidos
à Administração Pública devem ser utilizados como ferramentas para a execução de
funções que são de interesse público.
Gustavo Mello Knoplock (2018, p. 119) ressalta que a doutrina já é unânime em
dispor que o termo poder administrativo significa uma obrigação, tendo em vista, que a
Administração Pública tem o dever de utilizar de seus poderes para atender ao interesse
público. Para ele, os poderes da Administração podem ser divididos em: poder hierárquico,
poder de polícia, poder normativo, poder regulamentar e poder disciplinar, os quais, cada
um deles, representam um conjunto de prerrogativas a serem desempenhadas pela
Administração Pública.
Os poderes mais relevantes para o estudo em questão são o poder hierárquico e o
poder disciplinar. O primeiro é conceituado, segundo Fernanda Marinela (2018, p. 300),
como “poder conferido ao administrador, a fim de distribuir e escalonar as funções dos
seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de
hierarquia e subordinação”. O poder hierárquico representa, portanto, a relação de
subordinação existente entre os servidores e órgãos na Administração Pública, de forma a
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estabelecer institutos que facilitem a organização interna e a execução de suas
prerrogativas.
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A avocação e a delegação de competência são dois dos institutos criados em
decorrência do poder hierárquico. O segundo consiste na transferência de atribuições de
um órgão a outro dentro da Administração, enquanto a avocação representa o caminho
inverso, ou seja, o superior poderá chamar para si a responsabilidade de um subalterno
(MARINELA, 2018, p. 300). Dessa forma, o poder hierárquico representa uma relação de
superioridade e de subordinação entre os órgãos e seus servidores, necessária para o
desempenho de suas atividades. Por sua vez, o poder disciplinar é considerado, para
Fernanda Marinela, uma consequência do poder hierárquico, tendo em vista que este
representa a relação de subordinação e da imposição de ordens, das quais é necessário
haver a fiscalização e o poder de exigir o cumprimento das regras que, caso não cumpridas,
poderão ensejar punições.
O conceito e aplicação do poder disciplinar estão intrinsecamente ligados à
responsabilidade administrativa, de forma que o poder disciplinar representa o poder da
Administração de apurar as infrações funcionais dos servidores públicos e, depois de
procedimento administrativo regular, responsabilizá-los de acordo com a legislação
correspondente. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2017, p. 165), “poder disciplinar é o que
cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores
públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa”.
Assim, toda conduta do servidor público é fiscalizada conforme os deveres e
responsabilidades estabelecidos pela legislação e, portanto, cabe à Administração exigir o
cumprimento das ordens e regras legais e, caso não ocorra tal observância, aplicar a
respectiva penalidade. A lei nº 8.112/90, em seu título IV, capítulo V, estabelece as
penalidades disciplinares e as regras gerais de sua aplicação, de forma a estabelecer as
ferramentas que devem ser usadas na situação concreta para a execução das penalidades
cabíveis, sendo elas: advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão,
destituição de função comissionada, cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Para a aplicação das penalidades é necessário que previamente tenha ocorrido a
apuração administrativa de acordo com as normais legais e os princípios do contraditório
e ampla defesa, além dos demais princípios que regem a Administração Pública, cabendo
à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público promover a sua
apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar (Art. 143
da Lei 8.112/90). Nesse sentido, dispõe Mauro Roberto Gomes de Mattos:
Sempre que tomar ciência de uma infração disciplinar e que a mesma
venha acompanhada de uma prova direta, a Autoridade
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administrativa é obrigada a deter- minar a instauração de uma
investigação disciplinar, através de sindicância ou do próprio
processo administrativo disciplinar (2010, p. 571)
A autoridade a que a legislação faz referência não foi expressamente determinada,
cabendo aos estatutos e regimentos internos de cada órgão público a especificação da
autoridade competente. Assim, a apuração da irregularidade pode ser realizada até mesmo
por autoridade de órgão ou entidade diversa daquela onde efetivamente tenha ocorrido,
através de designação de competência específica para esse fim, que deve ser delegada em
caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das
Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República,
no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o
julgamento (Art.143, §3º, da Lei nº 8112/90).
A Administração Pública possui, portanto, o poder-dever de apurar as infrações
cometidas e aplicar as respectivas penalidades de acordo com a legislação e os princípios
que regem a Administração.
2.2 Instauração e Instrução no Processo Administrativo Disciplinar
Anteriormente à instauração do processo administrativo disciplinar, a autoridade
competente será responsável por verificar se a denúncia apresentada expõe uma possível
infração disciplinar praticada pelo servidor público e, se há a presença de uma prova direta
sobre o fato a ser investigado que seja capaz de demonstrar que houve o cometimento,
em tese, de uma infração funcional (MATTOS, 2010). Dessa forma, através de um juízo de
admissibilidade, a autoridade irá realizar uma decisão discricionária, através da qual poderá
instaurar processo administrativo disciplinar ou sindicância administrativa.
A sindicância será instaurada nas hipóteses em que haja insuficiência de provas,
havendo a necessidade de investigação e produção de provas para a apuração do fato.
Também deverá ser instaurada nas hipóteses em que a conduta praticada pelo servidor
público seja punível com advertência ou suspensão até 30 dias. Dessa forma, caso o fato
apurado durante a sindicância se revele uma conduta mais grave, em que a hipótese seja
de suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade,
ou destituição de cargo em comissão, deverá, obrigatoriamente, ser instaurado o processo
administrativo disciplinar. Portanto, da sindicância poderá resultar em arquivamento do
processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias ou a
instauração de processo disciplinar (Artigo 145, Lei nº 8.112/90).
Por sua vez, o processo administrativo disciplinar é um procedimento de apuração
mais complexo, direcionado para as infrações com punições mais graves, se desenvolvendo
em três fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento.
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Para uma melhor compreensão e visualização das etapas pelas quais o processo
administrativo disciplinar se desenvolve, a Universidade do Estado de Mato Grosso
disponibiliza o seguinte fluxograma, representando o trâmite do processo administrativo
disciplinar no rito ordinário, após a notificação à autoridade competente para a apuração
da infração:
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Fonte: Universidade do Estado de Mato Grosso. Disponível em:
http://www.unemat.br/prad/pad/?link=fluxo_admin_diciplinar&sub=processo_admin&n=
4. Acesso em: 02 de fevereiro de 2021.
A instauração, segundo a Controladoria Geral da União, “é um ato exclusivo daquela
autoridade com competência regimental ou legal para tanto, e se realiza mediante a
publicação de Portaria que designa a comissão disciplinar que atuará no apuratório” (2019,
p. 85). A comissão permanente será composta de três servidores estáveis designados pela
autoridade competente, que também indicará, entre eles, o Presidente da Comissão, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do indiciado (Art. 149 da Lei nº 8.112/90).
Segundo o artigo 150 da Lei nº 8.112, a Comissão deverá atuar “com independência
e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da administração (BRASIL, 1990)”. Destaca-se, portanto, a importância dada pela
Lei de um julgamento realizado de forma autônoma e imparcial para a justa aplicação da
penalidade e da instrução processual. É garantida, também, a aplicação do princípio do
contraditório e da ampla defesa durante todo o inquérito, de forma a assegurar ao servidor
o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador,
arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos
quando se tratar de prova pericial (Art. 156, da Lei nº 8.112/90).
Dessa forma, apesar de não haver previsão expressa na Lei nº 8.112/90, o acusado
deverá ser citado no início do inquérito para tomar ciência do processo que está sendo
instaurado, da indicação dos fatos que deram origem ao indiciamento e do
enquadramento legal da conduta, para que possa acompanhar o processo e realizar as
providências citadas anteriormente. Nesse sentido, se posiciona Mauro Roberto Gomes de
Mattos:
No ato discricionário que determina a instauração, o servidor
acusado deverá ser cientificado, da forma mais ampla e abrangente
possível da imputação que lhe é atribuída e, ao mesmo tempo, de
todos os aspectos (conteúdo) que serão investigados no decorrer do
processo administrativo disciplinar. (2010, p. 581)
Dado o início ao inquérito, a Comissão Permanente será responsável por promover
a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a
coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a
completa elucidação dos fatos (Art. 155 da Lei nº 8.112/90). A fase do inquérito será
voltada, portanto, para produção de provas, destacando-se a prova documental,
testemunhal, perícias, depoimentos, diligências e o interrogatório do acusado.
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É importante salientar que as partes podem requerer a produção de quaisquer
provas, porém, elas devem ser relevantes para a elucidação dos fatos. Caso não sejam
necessárias, o presidente da comissão poderá denegar a solicitação para produção de
prova que sejam impertinentes ou protelatórios (CARVALHO, 2019).
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Em relação à prova testemunhal, a Lei nº 8.112/90 dispõe que as testemunhas
deverão ser intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão
e, caso ocupe o cargo de servidor público, a expedição do mandado será comunicada ao
chefe da repartição onde o indiciado trabalha. Dessa forma, a prova testemunhal consiste
no depoimento pessoal do servidor acusado, no depoimento de testemunhas arroladas
pela Comissão Disciplinar ou pela defesa, nos esclarecimentos verbais do perito, do
assistente técnico ou assessor técnico (MATTOS, 2010).
Após a inquirição das testemunhas, a comissão realizará o interrogatório do
acusado, que deverá ser realizado pelo mesmo rito previsto para a prova testemunhal,
possuindo, o procurador do acusado, autorização para assistir o interrogatório e, caso haja
dúvidas acerca da sanidade mental do acusado durante o procedimento de inquirição, a
comissão deverá propor à autoridade competente que seja submetido a exame por junta
médica oficial e, caso instaurado o incidente de sanidade mental, o processo será realizado
em auto apartado.
A Lei nº 8.112/90 é omissa quanto ao procedimento adotado para a produção das
demais provas no processo administrativo disciplinar e até mesmo sobre peculiaridades da
inquirição de testemunhas e do interrogatório do acusado. Dessa forma, o Manual de
apuração de sindicância e processo administrativo (FUNASA, 2012) estabelece que deverá
ser aplicado subsidiariamente o Código de Processo Penal às disposições do processo
disciplinar, suprindo as lacunas existentes para a correta realização da instrução.
Após a produção de provas e diligências cabíveis na fase de instrução, a comissão
permanente irá produzir o termo de indiciação, definido pela Controladoria Geral da União
como o termo formal de acusação responsável por apontar os fatos ilícitos imputados ao
servidor, bem como as provas e o enquadramento legal (2010, p. 190). Nesse momento, a
Comissão deverá expor os motivos pelos quais se convenceu pelo cometimento da
irregularidade pelo servidor, motivando a sua decisão e dando a oportunidade, em
seguida, para a defesa do servidor indiciado, que possui o prazo de 10 dias corridos,
contados da data de recebimento da citação, para se defender (Art. 161, § 1º da Lei nº
8.112/90).
O indiciado, em sua defesa, poderá requerer as diligências que achar necessárias
dentro do período de 48 horas após a sua citação, cabendo ao Presidente da Comissão,
através de um juízo discricionário, deferir ou não. Caso o indiciado, regularmente citado,
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não apresente defesa dentro do prazo estabelecido, será declarada, por termo, a sua
revelia, devendo a autoridade competente solicitar a designação de um defensor dativo.
Com a apresentação da defesa escrita pelo servidor indiciado, a Comissão
Permanente realizará seu último ato no processo ao produzir o relatório final, que constará
de uma exposição detalhada de todos os fatos, atos e provas colhidas, concluindo pela
inocência ou responsabilidade do acusado/indiciado (FUNASA, 2012). Assim, a Comissão
deverá indicar o enquadramento legal, a penalidade que entende ser cabível para o caso e
a motivação da decisão. O relatório final, juntamente com o processo administrativo
disciplinar, deverá ser encaminhado para a autoridade que determinou a sua instauração,
para a realização do julgamento (Art. 166 da Lei nº 8.112/90).
A vinculação do relatório ao julgamento que será realizado pela autoridade
julgadora é matéria controversa entre os doutrinadores. Fernanda Marinela, por exemplo,
afirma que
[...] o julgamento acatará o relatório da comissão, estando
normalmente vinculado à posição adotada por ele, salvo quando
contrário às provas dos autos. Dessa forma, quando o relatório não
estiver compatível com as provas dos autos, a autoridade julgadora
poderá, de forma motivada, agravar, abrandar ou isentar o servidor
da responsabilidade. (2018, p. 118)
Por sua vez, Maria Di Pietro estabelece que “o relatório é peça apenas opinativa,
não obrigando a autoridade julgadora a tomar a sua decisão no mesmo sentido que a
Comissão permanente” (2017, p. 870). Apesar de existirem posições diversas como exposto
acima, a Lei nº 8.112/90 dispõe que “o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo
quando contrário às provas dos autos” (Art. 168, Lei nº 8.112/90). Dessa forma, apesar das
diferentes interpretações acerca do tema, parece mais correto o entendimento de que a
autoridade julgadora possui seu poder de decisão restrito, podendo decidir de forma
diversa ao relatório apenas se a conclusão da Comissão for manifestamente contrária às
provas produzidas no processo administrativo disciplinar e através de decisão motivada.
O julgamento é, portanto, a última fase a ser realizada e pode a autoridade concluir
pela absolvição do acusado e o arquivamento do processo, pela aplicação da penalidade
definida, com a possibilidade de, motivadamente, abrandar ou agravar a penalidade, ou
até mesmo isentar o indiciado de responsabilidade, pela remessa do processo à autoridade
superior, quando a penalidade cabível exceder a sua competência, bem como pode
concluir pela nulidade parcial ou total do processo e instituição de outra comissão, para
proceder a nova apuração (Art. 168 e seguintes da Lei nº 8.112/90). Ressalta-se que o
processo administrativo disciplinar deve ser concluído em até 60 dias da publicação do ato
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que constituir a Comissão, admitida a prorrogação por igual prazo, quando as
circunstâncias exigirem (Artigo 152 da Lei nº 8.112/90).
2.3 Prescrição no Processo Administrativo Disciplinar
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A prescrição, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, é um instituto
jurídico que tem por finalidade delimitar um prazo durante o qual a Administração Pública
pode punir um servidor, caso seja constatado que ele praticou um ilícito administrativodisciplinar (CGU, 2019). Dessa forma, a Administração apenas poderá tomar as medidas
necessárias para a apuração da infração disciplinar cometida, se o prazo prescricional não
tiver escoado por completo.
O instituto da prescrição também está presente em outros ramos do direito, como
no direito civil e no direito penal, possuindo regramentos específicos para a sua aplicação
em cada seara do direito, inclusive para o direito administrativo. No processo
administrativo, a Lei nº 8.112/90 é a norma responsável por estabelecer os prazos
prescricionais e suas regras de aplicação para os servidores públicos e particulares
vinculados por meio de contrato. Dessa forma, o referido diploma legal estabelece, em seu
artigo 142, incisos I, II e II, o prazo de prescrição da ação de acordo com a penalidade a ser
aplicada:
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo
em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. (BRASIL,
1990)
Portanto, a ação disciplinar possui prazos prescricionais diversos para cada tipo de
penalidade aplicada na conclusão da sindicância ou do processo administrativo disciplinar.
Apesar do prazo ser diverso, a prescrição possui regras gerais que devem ser aplicadas e
seguidas independentemente da penalidade, previstas na Lei nº 8.112/90.
Uma dessas regras gerais diz respeito ao início do prazo de prescrição, em que a lei
estabelece que o prazo prescricional começa a ser contado da data em que o fato se tornou
conhecido (Art. 142, §1º da Lei 8.112/90). Segundo Fernanda Marinela (2018), o
recebimento das informações pode ocorrer dentro da própria administração, no decorrer
da sua atuação, ou até mesmo pelo conhecimento público do cometimento da própria
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infração, através de notícias, por exemplo. De maneira complementar, o artigo 143
estabelece:
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A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância
ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla
defesa (BRASIL, 1990)
Assim, o início da contagem da prescrição deve se dar a partir do momento em que
uma autoridade que possua competência para apuração da irregularidade tenha
conhecimento do fato, o que pode, eventualmente, não ocorrer no mesmo momento em
que a infração é cometida.
A lei nº 8.112/90 não delimitou qual seria a autoridade competente para a apuração
disciplinar das irregularidades, cabendo à doutrina estabelecer as autoridades que
entendem ser possuidoras do poder de instaurar o processo administrativo disciplinar e a
sindicância. Nesse sentido, a Controladoria Geral da União dispõe:
Como vemos, não há menção a qual pessoa, dentro do órgão, deve
ter conhecimento do fato para que o prazo prescricional seja iniciado.
Ocorre que os entes que compõem a Administração Pública são
representados por seus diretores e presidentes. São eles, portanto,
que tomam as decisões em nome do órgão e determinam as
providências que entendem necessárias para o seu bom
funcionamento, incluindo aí as medidas relacionadas com assuntos
disciplinares. (2019, p. 329)
Dessa forma, o prazo prescricional para a apuração do fato deverá ser contado a
partir do momento em que a autoridade hierarquicamente superior, que possua
competência para a instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância, tome
ciência do fato ilícito.
A Lei nº 8.112/90 prevê também o instituto da interrupção do prazo prescricional,
que irá ocorrer com a abertura da sindicância ou a instauração do processo disciplinar, até
que seja proferida a decisão final pela autoridade julgadora (Art. 142, §3º). Ou seja, pela
interpretação literal do artigo, entende-se que a prescrição apenas voltará a correr após o
julgamento final da sindicância ou processo administrativo, porém, a Controladoria Geral
da União (2019) ressalta que a referida interpretação deve ser relativizada, tendo em vista
que afetaria a celeridade e a segurança jurídica do processo, devendo haver um prazo
máximo para que o prazo volte a correr, independentemente da fase processual em que
se encontre. Nesse sentido, dispõe:
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A doutrina e a jurisprudência entendem que é razoável o prazo
prescricional permanecer “congelado” em seu marco inicial durante
o prazo máximo da portaria inaugural, somado ao prazo máximo da
portaria de prorrogação e ao tempo dado pela lei para a autoridade
julgar o processo. (2019, p. 335)
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Logo, o prazo máximo para a interrupção do prazo prescricional é de 140 dias,
sendo 60 dias para a apuração do processo administrativo disciplinar, que poderá ser
prorrogada por até igual período e 20 dias para julgamento. Após esse período, o prazo
prescricional deve voltar a correr.
Ademais, Fernanda Marinela (2018, p. 1195) faz menção a mais duas regras
aplicadas ao prazo prescricional no processo administrativo disciplinar. A primeira
estabelece que a interrupção do prazo prescricional apenas pode ocorrer uma vez no
processo, ou seja, caso o processo venha a ser instaurado novamente por qualquer motivo,
o prazo prescricional não deverá ser interrompido. Já a segunda regra faz menção à
nulidade do processo administrativo, estabelecendo que, caso seja vislumbrada a sua
ocorrência, o prazo prescricional continuará a correr, não sendo interrompido.
Além da prescrição, um fator decisivo para a validade do processo administrativo
disciplinar é que seja garantido ao acusado a ampla defesa e o contraditório, responsáveis
por garantir o acesso a todas as ferramentas necessárias para o exercício de sua defesa e
o conhecimento de todos os atos do processo. Dessa forma, os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa são aplicados ao processo
administrativo disciplinar e são de extrema importância para garantir a correta apuração
do ilícito administrativo.
3. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA A VALIDADE DA APURAÇÃO DISCIPLINAR
A Administração Pública, no exercício de suas prerrogativas, deve observar os
direitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e legislação infraconstitucional
para assegurar a correta apuração da suposta infração, aplicando na instrução processual
as normas e princípios que determinam a sua atuação.
No processo administrativo, assim como nos processos judiciais, deve ser garantido
ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que entre outros princípios
garantidores, são responsáveis por estabelecer os direitos disponíveis para que o acusado
possa realizar sua defesa. Com a Constituição de 1988, o devido processo legal passou a
ser um direito expresso e obrigatório para todos os processos judiciais, bem como para os
processos administrativos, representando um grande avanço das garantias, assegurando a
participação do acusado durante o processo e a oportunidade de defesa.
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3.1 Princípios Constitucionais aplicáveis à Administração Pública
Como já visto anteriormente, a Administração Pública, através do poder disciplinar,
possui o poder-dever de apurar os ilícitos administrativos cometidos pelos seus servidores
e aplicar as respectivas penalidades, podendo utilizar da sindicância ou do processo
administrativo disciplinar para essa finalidade. Dessa forma, no processo administrativo
disciplinar, apesar de ser um processo administrativo interno, julgado pela própria
Administração, também há a incidência de regramentos e princípios previstos pela
Constituição e legislações infraconstitucionais.
A Seara Pública é regida pelos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da
Constituição Federal, dentre eles, o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, e além deles, os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa. Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2019, p. 18), os “princípios administrativos
são os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração
Pública”. Dessa forma, os princípios são alicerces fundamentais para a atuação da
Administração, representando diretrizes obrigatórias a serem cumpridas.
No processo administrativo disciplinar, os princípios da Administração Pública
também devem ser observados durante a apuração do ilícito administrativo, tendo em vista
a natureza processual de seus atos e a importância de regular o procedimento para garantir
ao acusado o acesso à ampla defesa e ao contraditório para a apresentação de sua defesa
e comprovação de suas alegações.
3.2 Princípio do Devido Processo Legal
O princípio do devido processo legal é uma garantia que advém da expressão due
process of law, que surgiu no século XIII com a Magna Carta criada pelo Rei João “Sem
Terra”, na Inglaterra, chamado, na época, de “law of the land” e estabelecia entre outras
regras, em sua cláusula nº 39, limites a serem respeitados pelo poder público em sua
atuação. Samira Hamud Morato de Andrade dispõe acerca do tema:
Essa cláusula assegurava aos homens livres - barões e proprietários
de terra - a inviolabilidade de seus direitos à vida, à liberdade e à
propriedade, que só poderiam ser suprimidos através da "lei da terra"
ou do direito costumeiramente aceito. (2001, p. 2).
Com isso, entendeu-se que a partir da Magna Carta, o governo estaria limitado pela
imposição legal da lei sob os poderes do Estado, e juntamente com ela a previsão do
devido processo legal, que representava a garantia de um julgamento conforme a lei.
Nesse sentido, conclui Marcelo Buczek Bittar:

134

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Assim, o due process of law transforma-se em garantia geral da
ordem jurídica, observando que o judicial process não significa
processo judicial, mas a aplicação judicial da lei e, por extensão,
interpretação judicial da norma, ou seja, em sentido mais amplo, a
garantia do “processo” legislativo e também a garantia de que a lei é
razoável, justa e contida nos limites da Constituição. (2015, p. 2)
A garantia do due process of law passou a ser prevista no ordenamento de diversos
países, sendo os Estados Unidos um dos primeiros a prever em sua Constituição a cláusula
estabelecida na Magna Carta, que com o tempo, teve o seu significado ampliado,
garantindo não apenas a visão processual do processo legal, mas também a sua versão
substantiva. Dessa forma, o devido processo legal começou a ser aplicado também como
controle de constitucionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário em relação aos atos
do poder público e à discricionariedade das decisões, procurando proteger os direitos
fundamentais inerentes à população.
Ressalta-se que o princípio do devido processo legal originalmente era direcionado
apenas para os processos penais, com o objetivo de facilitar a defesa do acusado,
estendendo-se apenas posteriormente para o processo civil, e por último ao processo
administrativo. (GROTTI, 2012).
No Brasil, o devido processo legal apenas foi oficialmente previsto na Constituição
de 1988, sendo utilizado o instituto da “verdade sabida” para a aplicação das sanções
administrativas, até o surgimento das garantias constitucionais. Ary César Hernandez
(2000, p. 263) define a verdade sabida como “procedimento de imposição instantânea da
penalidade administrativa, quando o servidor fosse surpreendido praticando uma infração
administrativa ou logo após tê-la praticado”, ou seja, durante muito tempo, as sanções
administrativas aplicadas aos servidores eram baseadas unicamente pela palavra do
servidor hierarquicamente superior, não havendo oportunidade para defesa pelo acusado
da infração.
Dessa forma, o servidor que fosse flagrado pela autoridade superior, supostamente
cometendo alguma irregularidade administrativa no exercício de sua função, poderia
imediatamente sofrer as sanções estabelecidas. No entanto, referida prática não era mais
sustentável, tendo em vista, que os direitos defendidos pelo instituto do due process of
law já começavam a ser aplicados implicitamente, não condizendo mais com a realidade
que a verdade sabida continuasse a ser praticada.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a prática do due process of
law foi expressamente estabelecida em seu artigo 5º, inciso LIV : “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, garantindo a inviolabilidade dos
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direitos que não sejam processados corretamente, atuando como proteção aos direitos
dos indivíduos, como define Alexandre de Morais:
O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo,
atuando tanto num âmbito material de proteção ao direito de
liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total
de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito
à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção
ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente,
aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal (2004, p. 124)
De forma complementar previu o inciso LIV do mesmo artigo “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Portanto, é direito
de qualquer acusado o acesso às ferramentas necessárias para a promoção de sua defesa,
o conhecimento de todos os atos do processo e a exigência de um processo de acordo
com as normas legais.
O instituto do devido processo legal é previsto também na Lei nº 8.112/90, que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais:
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. (BRASIL, 1990)
Nesse sentido, em análise jurisprudencial, o STF concedeu o Mandado de Segurança
32.434 tendo em vista a incompetência originária e a violação ao devido processo legal:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL:
PONTUAÇÃO
INSUFICIENTE.
REINCIDÊNCIA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: DESÍDIA (ART. 117, INC. XV, DA LEI
N. 8.112/1990). DEMISSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM NOVO
CARGO PÚBLICO (ART. 137 DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS).
RECURSO
ADMINISTRATIVO:
TEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR: INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO0 PLENÁRIO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE PARA
NOVA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO FEDERAL PELO PRAZO DE
CINCO (05) ANOS: INAPLICABILIDADE QUANTO À INFRAÇÃO
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IMPUTADA AO
CONCEDIDO.

IMPETRANTE.

MANDADO

DE

SEGURANÇA

(MS 32434, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014
PUBLIC 21-10-2014).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Dessa forma, o processo de apuração dos ilícitos administrativos realizados pela
Administração Pública em relação aos seus servidores deverá observar o devido processo
legal, assim como os princípios da ampla defesa e do contraditório, responsáveis por
fornecer um processo justo e imparcial.
3.3 Princípio da Ampla Defesa
O princípio da ampla defesa, previsto expressamente na Constituição Federal em
seu artigo 5º, inciso LV, surgiu como um dos pilares do devido processo legal, que
culminou por estabelecer o instituto como garantia constitucional: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Em se tratando de
processos administrativos, a Constituição Federal tratou de assegurar aos servidores
públicos a efetiva aplicação da ampla defesa para a apuração de irregularidades e ilícitos
administrativos nos artigos 41, inciso II e III e artigo 247.
Ademais, a Lei nº 8.112/90 reforça a proteção ao direito da ampla defesa para os
servidores públicos, em seu artigo 143, que dispõe:
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância
ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla
defesa. (BRASIL, 1990)
Com a garantia constitucional estabelecida pela Constituição de 1988 e a previsão
em legislações infraconstitucionais, o princípio da ampla defesa se tornou uma grande
inovação na área administrativa, garantindo a todos os processos, não apenas os processos
judiciais civis e penais, a aplicação do princípio da ampla defesa e seus desdobramentos.
Dessa forma, o princípio da ampla defesa é requisito obrigatório para a validade de
qualquer processo, inclusive dos processos administrativos, como a sindicância e o
processo administrativo disciplinar, garantindo ao acusado as ferramentas necessárias para
a sua defesa. Nesse sentido dispõe Eduardo Cambi:
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A conjugação dessas normas implica a conclusão de que o status
constitucional dessa garantia lhe coloca como núcleo essencial de
todo o processo administrativo. Com isso, a garantia da ampla defesa
passa a incidir no processo administrativo disciplinar
independentemente da categoria do servidor ou mesmo da
categoria de sanção a ser regulada pela lei, devendo haver processo
mesmo no caso em que o servidor público não esteja sujeito a perder
o cargo. (Revista dos Tribunais Online, 2006, p. 10)
Através da garantia constitucional da ampla defesa, estabeleceu-se diversos
direitos a serem verificados e aplicados nos processos, chamados de “desdobramentos”
do princípio da ampla defesa, que consistem em práticas a serem realizadas ao longo do
processo para garantir que o acusado tenha acesso a todos os meios possíveis para a
realização de sua defesa.
Fernanda Marinela (2018, p. 1160), cita como uma das primeiras exigências para o
cumprimento da ampla defesa, o caráter prévio da defesa, ou seja, é necessário para que
o acusado seja capaz de se defender, o conhecimento prévio dos fatos pelo qual está sendo
acusado e das possíveis penalidades. Dessa forma, apenas será possível o exercício da
defesa, da melhor forma possível, se o acusado for informado dos detalhes processuais
corretamente, principalmente em relação ao fato que está sendo acusado.
O direito à defesa prévia garante que não haverá a aplicação da sanção sem o prévio
conhecimento e fornecimento de defesa pelo acusado, banindo definitivamente a
realização da prática já mencionada anteriormente da “verdade sabida”, na qual o servidor
era punido pela vontade discricionária do superior hierárquico. De forma complementar, o
instituto da ampla defesa também prevê o direito à informação, garantindo ao acusado o
conhecimento da interposição do processo, que se dará através da citação válida, e dos
demais atos que sejam realizados.
Nesse sentido, prevê o artigo 156 da Lei nº 8.112/90:
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial. (BRASIL, 1990)
Assim como previsto na Lei nº 8.112/90, a produção de provas também é um direito
que a parte possui de realizar todas as provas que entender serem necessárias para o
convencimento de sua inocência, podendo indicar e ouvir testemunhas, requerer a
produção de provas e produzir suas alegações. Samira Hamud, dispõe sobre o direito à
prova:
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A doutrina contemporânea considera o direito à prova como a
faculdade reconhecida à parte de trazer aos autos do processo todos
os elementos de convicção de que dispõe, com vistas a demonstrar
a verdade dos fatos que fundamentam suas alegações. (2012, p. 10)
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Dessa forma, o direito à produção de provas é indispensável para a apuração do
ilícito administrativo e para garantir a ampla defesa do acusado. Em se tratando do
processo administrativo disciplinar, é assegurado ao servidor que o inquérito seja realizado
seguindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, possuindo o direito de
acompanhar o processo pessoalmente, ou por meio de procurador (Art. 156 da Lei nº
8.112/90).
Importante discussão diz respeito à necessidade de defesa técnica para os
processos administrativos como parte do direito à ampla defesa e do contraditório. Porém,
em um primeiro momento, cabe apenas salientar que segundo a Lei nº 8.112/90, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, a presença do advogado é uma faculdade que o servidor
público possui para realizar a sua defesa, assim como previsto no artigo 156.
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROCESSO DISCIPLINAR. DIREITO DE DEFESA
TÉCNICA. 1. O exercício da ampla defesa e do contraditório em
Processo Administrativo Disciplinar prescinde da presença de
advogado. Precedentes. 2. A falta de defesa técnica por advogado
habilitado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição Federal. RE 434.059/DF. Súmula Vinculante STF 5. 3.
Agravo
regimental
improvido.
(AI 473883 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado
em 27/04/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010
EMENTA VOL-02402-06 PP-01195).
Dessa forma, ao longo do próximo capítulo, será discutido se a defesa técnica é uma
ferramenta necessária para a garantia da ampla defesa segundo os doutrinadores e os seus
desdobramentos no poder judiciário.
Portanto, a ampla defesa estará presente no processo administrativo se verificado
que os direitos à defesa prévia, à informação, à requisição e produção de provas foram
cumpridos ao longo do processo, de forma a garantir à parte acusada todas as ferramentas
necessárias para provar as suas alegações.
3.4 Princípio do Contraditório
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O princípio do contraditório, juntamente com o princípio da ampla defesa, é
considerado como desdobramento do princípio do devido processo legal, e ambos se
encontram previstos no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988, que
estabelece a obrigatoriedade de sua aplicação em todos os processos. O princípio do
contraditório é aplicado, portanto, aos processos administrativos, possuindo previsão no
artigo 153, da Lei nº 8.112/990, que dispõe:
Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do
contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização
dos meios e recursos admitidos em direito. (BRASIL, 1990)
Dessa forma, o princípio do contraditório atua como garantia ao acusado de que o
inquérito administrativo realizado durante o processo administrativo disciplinar ocorrerá
de acordo com as normas legais, fornecendo as oportunidades necessárias para a
realização de sua defesa. Segundo Maria Sylvia Di Pietro:
O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é
decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes
alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-lhe a
oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação.
(2012, p. 686)
A relação de bilateralidade do processo demonstra a necessidade de participação
de ambas as partes durante o processo administrativo disciplinar, garantindo que tenham
o direito de apresentar as suas alegações, de produzir provas e realizar todos os demais
atos do processo de forma igualitária. Assim, o princípio do contraditório estabelece que
deve haver o diálogo entre as partes, garantindo a elas as mesmas ferramentas durante o
processo.
Assim como no princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório apoia o
direito à informação, estabelecendo para ambas as partes, acusado e Administração, a
possibilidade de acesso a todos os fatos do processo, provas e diligências, garantindo que
ambas poderão analisar as informações fornecidas. Dessa forma, um dos primeiros atos
necessários a ser realizado para a validade do processo administrativo é a citação do
indiciado, definido por Joneval Junior Chaveiro como “ato administrativo pelo qual se leva
ao conhecimento do indiciado a instauração do processo e se faz sua convocação para
apresentação de defesa” (2015, p. 420).
A citação deverá conter todas as informações necessárias para que o acusado tenha
total conhecimento do fato pelo qual está sendo imputado, os motivos e as possíveis
penalidades. Somente a partir da citação do acusado é que a relação processual estará
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completa, devendo ocorrer anteriormente à instrução processual para garantir a sua
participação na produção das provas e demais diligências.
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Não obstante a necessidade de citação válida para a completude da relação
processual e para possibilitar a efetiva existência do princípio do contraditório, tal
postulado deve estar presente em todas as fases do processo administrativo disciplinar,
devendo ser observado desde o momento de sua instauração até o julgamento final da
acusação. Dessa forma, a citação se revela apenas como a primeira oportunidade em que
deva se fazer efetivamente presente o contraditório, para o início do conhecimento, pelo
acusado, de todos os fatos que lhe são imputados. Após a citação, o contraditório deverá
estar presente, ainda, na fase de instrução ou fase probatória, assegurando a ambas as
partes o direito à produção de provas e inquirição de testemunhas (Art. 156 da Lei nº
8.112/90).
A partir da presença do princípio do contraditório, propiciada pela citação válida do
acusado, pode-se afirmar que a necessidade de perpetuidade do exercício do contraditório
durante o restante do processo administrativo revela um aspecto secundário desse
princípio, qual seja, a necessidade de exposição aberta das informações para contraposição
das alegações entre as partes. Essa exigência pode ser caracterizada como o “princípio da
informação”, conforme entende Samira Hamud (2012, p. 8), que expõe ainda, que além
desse, o princípio do contraditório também possui como um de seus outros
desdobramentos, o direito das partes à realização de audiência, ou seja, depois da
instauração do processo administrativo disciplinar, é necessário que a parte acusada e a
Administração Pública tenham a oportunidade de, através de uma audiência, fornecerem
as suas próprias alegações, expondo a sua versão sobre os fatos relatados na denúncia, de
forma a garantir que ambas as partes sejam ouvidas. Tal direito é fundamental para o
contraditório e deve ser praticado durante todo o processo.
A partir da necessidade de discussão dos fatos pelos dois polos do processo
disciplinar, percebe-se que a imprescindibilidade de oportunidade de refutar a alegação
da parte adversa vem acompanhada da exigência de que todas as alegações e atos sejam
devidamente motivados ou fundamentados, de forma que a clareza de sua exposição
permita a contraposição de ideias pela outra parte. Assim, tal princípio, de motivação ou
fundamentação dos atos, também aparece como desdobramento do princípio do
contraditório, exigindo que para todos os atos realizados durante o processo e até mesmo
para a sua própria instauração, seja necessária a exposição dos motivos pelos quais a
autoridade se utilizou para realizá-los, prevenindo, dessa forma, a existência de decisões
discricionárias e o abuso de poder.
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Na jurisprudência do STF, o princípio do contraditório é pauta de muitas decisões,
constituindo um tema de debate recorrente:
EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito
Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar instaurado em
desfavor de membro do Ministério Público. 4. Nulidade alegada por
testemunha ouvida no PAD. 5. Alegação de inobservância do
contraditório e da ampla defesa. 6. Procedimentos meramente
investigatórios. Não violação das garantias da ampla defesa e do
contraditório por ausência de atribuição de culpa. Precedentes. 7.
Nulidade do processo. Inocorrência. 8. Argumentos incapazes de
infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.
(MS 35598 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG
14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019)
EMENTA: Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de
segurança. 2. Direito Administrativo. Processo Administrativo
disciplinar. 3. Alegação da ocorrência de vícios no curso PAD. Não
comprovação. 4. Atuação do Ministério Público como custus legis
após a oitiva de testemunhas indicadas pela defesa, não ofende as
garantias da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 5. Juntada
de documentos pela autoridade coatora, com fundamento no art. 37
da Lei 9.784/99. Possibilidade 6. Observância dos princípios da ampla
defesa e do contraditório. 7. Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(RMS 32769 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG
18-05-2018 PUBLIC 21-05-2018).
Portanto, o princípio do contraditório representa o direito das partes de apresentar
suas próprias alegações durante o processo administrativo disciplinar, garantindo que a
Administração Pública não esteja em posição de superioridade contra o acusado, mas em
posição equivalente (CHAVEIRO, 2015).
3.5 Paridade de armas no Processo Administrativo Disciplinar
A paridade de armas, no processo judicial e administrativo, representa um princípio
fundamental para o prosseguimento de qualquer ação, que juntamente com os princípios
vistos anteriormente, procuram garantir a igualdade processual para ambas as partes.
Nesse sentido dispõe Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli:
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Mas a igualdade não pode, evidentemente, ser somente formal: o
correto enfoque da paridade de armas leva ao reconhecimento não
de uma igualdade estática, senão dinâmica, em que o Estado deve
suprir desigualdades para vivificar uma igualdade real. Se o devido
processo é a expressão jurisdicional democrática de um determinado
modelo de Estado, essa igualdade somente pode ser substancial,
efetiva, real. As oportunidades dentro do processo (de falar, de
contraditar, de reperguntar, de opinar, de requerer e de participar das
provas etc.) devem ser exatamente simétricas, seja para quem ocupa
posição idêntica dentro do processo, seja para os que ostentam
posições contrárias (autor e réu, que devem ter, em princípio, os
mesmos direitos, ônus e deveres). (2010, p. 113)
Dessa forma, assim como o princípio do contraditório, a paridade de armas busca a
isonomia processual, ou seja, que as partes possuam os mesmos instrumentos e as mesmas
oportunidades para exporem suas alegações, e realizarem todos os atos do processo,
garantindo a ambas as partes a oportunidade de convencerem a autoridade julgadora de
sua versão dos fatos e contrariarem as provas e demais fatos apresentados pela parte
contrária.
O princípio da paridade de tratamento não possui previsão no processo
administrativo disciplinar, porém, assim como disposto por Artur César de Souza (2016, p.
5), entende-se possível a aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil,
garantindo que haja a aplicação da isonomia de tratamento em todos os processos
judiciais e administrativos.
O Código de Processo Civil prevê o princípio da paridade de tratamento em seu
artigo 7º:
Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao
exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa,
aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. (BRASIL, 2015)
Nesse sentido, Fredie Didier dispõe sobre os aspectos que devem estar presentes
para que haja a paridade de tratamento das partes no processo:
a) imparcialidade do juiz (equidistância em relação às partes);
b) igualdade no acesso à justiça, sem discriminação (gênero,
orientação sexual, raça, nacionalidade etc.);
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c) redução das desigualdades que dificultem o acesso à justiça, como
a financeira (ex.: concessão do benefício da gratuidade da justiça, arts
98-102, CPC), a geográfica (ex.: possibilidade de sustentação oral por
videoconferência, art. 937, §4º, CPC), a de comunicação (ex.: garantir
a comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais, nos casos de
partes e testemunhas com deficiência auditiva, art. 162, III, CPC) etc.;
d) igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do
contraditório. (2015, p. 98)
A imparcialidade do juiz deve ser garantida em qualquer processo, correspondendo
à necessidade de um juiz que não possua vínculos subjetivos com o processo e que seja
capaz de assumir uma posição equidistante das partes. O art. 8º da Constituição Federal
estabelece as diretrizes de como um juiz imparcial deve agir:
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a
verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao
longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e
evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo,
predisposição ou preconceito. (BRASIL, 1988)
Por sua vez, o direito à igualdade no acesso à justiça, às informações e à redução de
desigualdades, corresponde a previsões constitucionais do princípio da ampla defesa,
contraditório e da igualdade, previstos no art. 5º da Constituição Federal, representando
garantias indispensáveis para as partes no processo administrativo disciplinar.
Portanto, a paridade de armas é um instituto necessário no processo administrativo
disciplinar, responsável por garantir o amplo acesso à justiça, além de um processo justo
desde o momento de sua instauração até o último ato processual, estabelecendo
oportunidades iguais de tratamento para as partes.
4. RELEVÂNCIA DA DEFESA TÉCNICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Como visto nos dois primeiros capítulos, o processo administrativo disciplinar
possui caráter punitivo, sendo responsável por apurar condutas realizadas por seus
servidores públicos que afrontem a legalidade, e é em decorrência desse poder disciplinar
que a Seara Pública possui o poder-dever de punir eventuais irregularidades. Portanto, se
comprovado através do PAD a ilegalidade do ato realizado pelo servidor público, este
sofrerá as penalidades previstas na Lei nº 8.112/90.
Assim como no processo penal e no processo civil, o acusado será julgado e poderá
ser punido com sanções que afetam a sua vida profissional e consequentemente a sua vida
pessoal, sendo de extrema importância que o processo seja realizado regularmente de
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do processo e principalmente à oportunidade de defesa pelo acusado.
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Nesse sentido, muito se discute acerca da necessidade de defesa técnica no
processo administrativo disciplinar, ou seja, da presença de advogado para o
acompanhamento processual do acusado, como direito intrínseco à garantia de defesa. Tal
tema foi objeto de análise pelo STJ, através da Súmula nº 343, que estabeleceu ser
obrigatória a presença do advogado em todas as fases do processo administrativo
disciplinar e, posteriormente pelo STF, que estabeleceu a Súmula nº 5, com entendimento
diverso.
Dessa forma, é importante que se analise tanto as referidas Súmulas quanto os
embasamentos legais utilizados pelos ministros para fundamentar a conclusão que orienta
a jurisprudência pátria.
4.1 Defesa técnica como garantia de ampla defesa e contraditório no Processo
Administrativo Disciplinar
O direito a uma defesa técnica pelo acusado é de extrema importância no
ordenamento jurídico, sendo indispensável a sua presença no processo administrativo à
medida que representa um instrumento garantidor das previsões constitucionais de ampla
defesa e contraditório, que juntamente com o princípio da presunção de inocência são
responsáveis por fornecer os aparatos necessários para a apresentação de resposta pelo
acusado, que deve ser considerado inocente enquanto não comprovada legalmente a sua
culpa.
Em decorrência do direito de defesa, o acusado tem o direito ao conhecimento de
todos os atos que ocorrem ao longo do processo, assim como de se manifestar quanto a
eles, garantindo a exposição de seus argumentos à autoridade competente e a realização
de atos no processo. Além das prerrogativas mencionadas, Fernanda Mirela (2019, p. 1161)
entende que a defesa técnica também faz parte dos direitos inerentes ao princípio da
ampla defesa, no qual garante a presença de um defensor em todos os atos do processo.
O direito à defesa técnica está previsto no artigo 133 da Constituição Federal de
1988, que dispõe:
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça,
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei. (BRASIL, 1988)
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No processo administrativo disciplinar, a defesa técnica não é requisito obrigatório
para o prosseguimento do processo, assim como estabelecido no artigo 156, da Lei
8.112/90 ao disciplinar sobre o regime jurídico dos servidores públicos:
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial. (BRASIL, 1990)
Dessa forma, é garantido ao servidor, ainda na fase de inquérito do processo
administrativo disciplinar, o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por
intermédio de procurador, ou seja, a Lei ao mesmo tempo em que oferece maior
autonomia ao servidor, conferindo a faculdade de representação independente, também
deixa clara a inexigência da presença da pessoa do advogado para o acompanhamento do
processo administrativo disciplinar.
Não obstante essa falta de exigência da presença do advogado, reputa-se
importante a defesa técnica para a realização de defesa do servidor nos processos
disciplinares sancionatórios, tendo em vista a falta de conhecimento técnico jurídico diante
das especificidades que são intrínsecas ao procedimento, como a prescrição ou nulidades
(SILVA, 2019). Nesse sentido, entende-se que apenas o advogado legalmente constituído
teria a capacidade de representar a parte acusada garantindo a igualdade de tratamento
entre as partes no processo.
Através da defesa técnica, é possível garantir ao acusado a paridade de armas de
ambos os polos no processo, uma vez que no processo administrativo disciplinar, o
servidor público se encontra em posição de desvantagem frente às acusações feitas pela
Administração Pública, devendo provar a sua inocência no inquérito, não possuindo o
conhecimento, em regra, de todas as oportunidades e instrumentos que estão disponíveis
para a sua defesa.
Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça ao analisar os precedentes
que deram origem à Súmula 343.
4.2 Análise da Súmula 343 do STJ
O Superior Tribunal de Justiça, em 2007, formulou a Súmula 343, com o objetivo de
pacificar o entendimento acerca da necessidade ou não da presença de defesa técnica no
processo administrativo disciplinar. Para isso, o Tribunal baseou a sua decisão em 5
precedentes: MS 7.078-DF, MS 9.201-DF, MS 10.565-DF, MS 10.837-DF e RMS 20.148-PE.
A partir da análise do precedente MS 7.078-DF, verifica-se que um dos fundamentos
utilizados pela autora para a impetração do Mandado de Segurança foi a não aplicação da
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garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista a
inexistência de profissional habilitado para a realização da defesa técnica, o que acarretaria
a nulidade do procedimento administrativo. Dessa forma, o Ministro Hamilton Carvalhido
(Relator), em seu voto, dispôs da seguinte forma:
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No que diz respeito à ocorrência de cerceamento de defesa, é de se
reconhecer que durante a instrução do inquérito, a impetrante não
se viu acompanhar de defensor constituído, que, a nosso ver, é
imperativo constitucional, com o qual não se compatibiliza a autodefesa, em se cuidando de acusado sem habilitação científica em
Direito. É que o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República,
estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;” (nossos os grifos). O artigo 133, também da Carta Magna,
por sua vez, preceitua que “O advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” (nossos
os grifos). E o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que ampla
defesa significa dar ao réu todas as oportunidades e meios que a lei
lhe propicia para defesa (RT 688/384). A presença obrigatória de
advogado constituído ou defensor dativo, por óbvio, é elementar à
essência mesma da garantia constitucional do direito à ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes, quer se trate de processo
judicial ou administrativo, porque tem como sujeitos não apenas os
litigantes, mas também os acusados em geral. (MS 7.078/DF, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
22/10/2003, DJ 09/12/2003, p. 206)
Observa-se que o Exmo. Ministro fundamentou a sua decisão através do
entendimento de que o advogado é presença obrigatória para que a ampla defesa esteja
plenamente configurada no processo, utilizando do artigo 133 e do artigo 5º, inciso LV,
ambos da Constituição Federal, em sua exposição.
Ressalta-se que o Ministro Fontes de Alencar pediu vista dos autos para verificar se
o servidor público se apresentou capaz para se defender no processo, tendo em vista que,
em alguns casos, o acusado se mostra apto a realizar a sua própria defesa por possuir
conhecimentos técnico-jurídicos que possibilitam a realização de uma defesa mais técnica.
Dessa forma, segundo o Exmo. Ministro, não se exige necessariamente advogado se a
pessoa se diz habilitada para a defesa.
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Dos mesmos fundamentos, a Ministra Laurita Vaz utilizou-se ao analisar o MS 9.201DF e o Ministro Felix Fischer no julgamento do MS 10.565-DF, concluindo pela
indispensabilidade da atuação de um advogado para o acompanhamento do acusado
como garantia constitucional do direito à ampla defesa, e consequentemente, a nulidade
do Processo Administrativo Disciplinar no caso de sua ausência.
Por sua vez, no julgamento do Mandado de Segurança nº 10.837-DF, o Ministro
relator Paulo Gallotti entendeu que não cabe o argumento de inexistência de contraditório
e ampla defesa no caso concreto, tendo em vista que foram observados os enunciados dos
art. 153 e 156 da Lei nº 8.112/90, que estabelecem:
Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do
contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização
dos meios e recursos admitidos em direito. (BRASIL, 1990)
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial. (BRASIL, 1990)
Dessa forma, o Ministro afirma que os dispositivos legais foram regularmente
cumpridos, tendo sido o acusado notificado para acompanhar pessoalmente o processo
ou por intermédio de procurador. Nesse sentido afirma:
A falta de procurador constituído durante a fase de instrução do
inquérito não configura nulidade, pois ao servidor acusado foi dada
a oportunidade de acompanhar o processo pessoalmente, ou por
intermédio de procurador, não podendo, em razão de sua própria
omissão, pretender ver reconhecida pretensa irregularidade a que
teria dado causa. (MS 10.837/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 17/04/2009)
Com base na exposição acima, o Ministro Paulo Gallotti negou o mandado de
segurança, porém, foi voto vencido pela exposição da Ministra Laurita Vaz, que seguindo
os fundamentos utilizados nos demais precedentes de sua autoria, expôs que a
constituição de advogado ou de defensor dativo é elementar à essência da garantia
constitucional do direito à ampla defesa, apenas sendo efetivada com a constituição de
defensor durante todo o processo.
No mesmo sentido, entendeu o Ministro Arnaldo Esteves Lima, que ao pedir vista
do processo, entendeu que a simples determinação legal, facultando ao servidor o
acompanhamento do processo administrativo disciplinar por procurador não satisfaz a
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previsão constitucional do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Além disso, ressalta a
importância da defesa técnica na fase probatória, momento no qual são produzidas as
provas para o embasamento fático da futura decisão.
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Por fim, o Recurso em Mandado de Segurança nº 20.148-PE também foi utilizado
como precedente da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal de Justiça, ao tratar entre outros
temas, sobre a violação do princípio do devido processo legal. O ministro relator Gilson
Dipp, em análise do processo administrativo, verificou que o recorrente fora intimado para
participar dos atos do processo, porém, havia informado que não possuía recursos para a
contratação de advogado, assim como não se sentia habilitado para promover a sua
própria defesa, requerendo a nomeação de defensor dativo.
Apesar de ter sido realizado o sobrestamento do processo por diversas vezes, em
determinado momento o processo teve regular prosseguimento sem a presença de um
defensor dativo ou de um advogado. Dessa forma, o Ministro relator dispôs que:
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no
sentido de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, igualmente incidentes na esfera administrativa, têm
por escopo propiciar ao servidor oportunidade de oferecer
resistência aos fatos que lhe são imputados, sendo obrigatória a
presença de advogado constituído ou defensor dativo.(STJ, 2007, p.
334)
Nesse sentido, o ministro Gilson Dipp concluiu pela nulidade do processo
administrativo disciplinar, tendo em vista o prejuízo efetivo que a parte obteve pela falta
de advogado ou defensor dativo legalmente constituído.
Com base nesses precedentes, a Súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça foi
criada, em 2007, com o seguinte enunciado: “É obrigatória a presença de advogado em
todas as fases do processo administrativo disciplinar”, de forma a consolidar os
argumentos utilizados pelos ministros em relação ao cumprimento do princípio da ampla
defesa e do contraditório no processo administrativo disciplinar.
Porém, no ano seguinte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário 434.059, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, colocou o tema em pauta
novamente, sendo estabelecida a Súmula Vinculante nº 5 com entendimento diverso.
4.3 Possível Inconstitucionalidade da Súmula Vinculante nº 5 do STF
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O recurso extraordinário nº 434.059, interposto pelo INSS e pela União e, tendo
como recorrida a Sra. Márcia Denise Farias Lino, teve como tema principal a busca pelo
reconhecimento de que a ausência de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal de 1988 e os princípios do
contraditório e ampla defesa.
Como fundamento, os recorrentes se basearam no artigo 156 da Lei nº 8.112/90,
que dispõe:
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial. (BRASIL, 1990)
Dessa forma, sustentam que os princípios da ampla defesa e do contraditório estão
presentes, tendo em vista que é dada a faculdade para a parte constituir um procurador,
não havendo a necessidade de defesa técnica obrigatória.
O ministro Gilmar Mendes, ao fundamentar a sua decisão, tratou sobre os direitos
que os princípios do contraditório e da ampla defesa abrangem e que devem estar
presentes no caso concreto:
(I) - direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão
julgador a informar à parte contrária dos atos praticados no processo
e sobre os elementos dele constantes;
(II) - direito de manifestação (Recht auf Àusserung), que assegura ao
defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por
escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo
(cf. Decisão da Corte Constitucional -- BVerfGE 11, 218 (218); Cf.
DÜRIG/ASSMANN. In: MAUNZ-DÜRIG. Grundgesetz-Kommentar,
Art. 103, v. IV, nº 97);
(III) - direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf
Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade de apreensão e
isenção de ânimo (Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas (cf. PIEROTH, Bodo;
SCHLINK, Bernhard. Grundrechte - Staatsrecht II, cit p. 286; BATTIS,
Ulrich; GUSY, Christoph. Einfiihrung in das Staatsrecht, cit. p. 363-364;
ver, também, DÜRIG/ASSMANN. In: MAUNZ-DÜRIG. GrundgesetzKommentar, Art. 103, v. IV, nº 85-99).(STF, 2008, p. 742)
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Nesse sentido, conclui que todos esses direitos foram garantidos no processo
administrativo disciplinar, não constituindo a ausência de defesa técnica fundamento
suficiente para a decretação de nulidade do processo. Os demais Ministros que estavam
presentes para o julgamento do Recurso Extraordinário, acompanharam o voto do relator
e destacaram determinados argumentos acerca do tema.
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A ministra Cármen Lúcia ressaltou que a doutrina possui o entendimento de que a
defesa técnica seria necessária no processo administrativo disciplinar apenas em dois
casos: quando a questão é comprovadamente complexa, exigindo conhecimento
específico, e em casos determinados, nos quais a facultatividade da defesa técnica não
seria suficiente para a concreta defesa. (STF, 2008, p. 747)
Por sua vez, o Ministro Carlos Britto, para corroborar com o argumento do Ministro
relator, destacou que o artigo 133 da Constituição Federal não é aplicável aos processos
administrativos. Tal artigo estabelece que: “O advogado é indispensável à administração
da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei”. (STF, 2008, p. 750)
Em uma análise hermenêutica, para o Ministro, a palavra “justiça” presente no artigo
133 da CF faz menção à “função jurisdicional”, não abrangendo os processos
administrativos. Portanto, a decisão que estabelece que a defesa técnica não é obrigatória
não vai de encontro com os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal. (STF, 2008,
p. 750)
Ademais, defende que a incorporação obrigatória de defesa técnica nos processos
administrativos representaria uma “amplíssima defesa”, assim como o assoberbamento da
Defensoria Pública, que além de defender os necessitados também defenderia os
servidores públicos processados que não nomeassem procurador.
Por fim, a Ministra Ellen Gracie dispôs acerca do defensor dativo no processo
administrativo disciplinar:
A Lei 8.112 prevê ainda que na hipótese em que haja revelia portanto, que ele não exercite nem pessoalmente nem indique quem
o defenda -, a própria administração encarrega-se de lhe dar um
defensor dativo. E o dispositivo é expresso e preciso ao exigir que
esse defensor dativo seja outro servidor ao menos do mesmo nível
do acusado, portanto, garantindo, assim, que essa defesa não seja
pro forma, mas uma defesa qualificada.(STF, 2008, p. 756)
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Dessa forma, os Ministros chegaram à conclusão de que a defesa técnica não é
requisito necessário para o cumprimento do princípio da ampla defesa e do contraditório
nos processos administrativos disciplinares, consagrando ao final do julgamento a Súmula
Vinculante nº 5, que estabelece: “A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.
A súmula aprovada pelo Pleno do STF teve como objetivo pacificar o entendimento
acerca do tema, tendo em vista a existência da Súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça
com entendimento contrário, gerando opiniões diversas acerca da necessidade da defesa
técnica nos processos administrativos disciplinares e consequentemente uma alta
demanda de recursos.
Apesar da consolidação do entendimento pela desnecessidade da defesa técnica
nos processos administrativos disciplinares, a posição jurisprudencial foi alvo de diversas
críticas por parte da comunidade jurídica. Um ponto relevante a ser destacado, diz respeito
à constitucionalidade da referida Súmula. Nesse sentido, dispõe Romeu Felipe Bacellar
Filho (2013, p. 319):
A súmula foi editada, tal como externado de forma explicita pelos
ilustres magistrados, “exatamente para negar o enunciado da Súmula
do STJ”. E, com isso, foi consagrada manifesta inconstitucionalidade,
em desprestígio às conquistas da doutrina em matéria de garantias
constitucionais do processo administrativo disciplinar, suscitando
repercussões negativas em todas as esferas da administração pública
brasileira e autorizando solenemente a violação de direitos
fundamentais do cidadão até́ então reconhecidos pela jurisprudência
pátria.
Dessa forma, para a criação de uma Súmula Vinculante é necessário, além de outros
quesitos, a existência de reiteradas decisões sobre a matéria controversa, tendo sido, no
caso concreto, mencionados apenas três julgados: AG nº 207.197, RE nº 244.027 e MS nº
24.961.
Além do pequeno número de precedente utilizados, o MS nº 24.961 não guarda
relação direta com o teor estabelecido pela Súmula nº 5 do STF:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE
CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: CONCEITO. DIREITO DE
DEFESA: PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. A Tomada de Contas
Especial não constitui procedimento administrativo disciplinar. Ela
tem por escopo a defesa da coisa pública. Busca a Corte de Contas,
com tal medida, o ressarcimento pela lesão causada ao Erário. A
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Tomada de Contas é procedimento administrativo, certo que a
extensão da garantia do contraditório (C.F., art. 5º, LV) aos
procedimentos administrativos não exige a adoção da normatividade
própria do processo judicial, em que é indispensável a atuação do
advogado: AI 207.197-AgR/PR, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de
05.6.98; RE 244.027-AgR/SP, Ministra Ellen Gracie, "DJ" de 28.6.2002.
(TCU, 2004, p. 332).
Ademais, os argumentos utilizados para o embasamento da decisão que deu origem
a Súmula nº 5 do Supremo Tribunal Federal revelam outros temas de crítica à redação da
Súmula.
Ao determinar que “A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição”, a Súmula estabeleceu a
desnecessidade da defesa técnica em todos os processos administrativos disciplinares, de
forma a excluir as exceções mencionadas pela própria Ministra Cármen Lúcia na exposição
de seu voto. Dessa forma, a afirmação pela desnecessidade de defesa técnica em qualquer
processo administrativo disciplinar não analisa as peculiaridades do caso concreto,
abrangendo até mesmo os casos mais complexos.
Além disso, o artigo 133 da Constituição Federal, ao mencionar a função
jurisdicional, trata não apenas dos processos judiciais, mas também dos processos
administrativos, assim como exposto por Bacellar e Hachem (2010, p. 42) :
Da conjugação do art. 5º, LV, com o art. 133 da CF é possível deduzir
que o advogado é indispensável à administração da justiça, aí
compreendidas todas as situações que dependam de uma atuação
técnica e especializada dos profissionais da advocacia de modo a
garantir a predominância dos direitos fundamentais do cidadão.
Assim, não deve importar a seara de atuação, seja essa no exercício
da função jurisdicional ou no exercício da função administrativa.
A defesa técnica se mostra, portanto, indispensável em qualquer processo judicial
ou administrativo no qual se faça necessário o conhecimento técnico-jurídico especifico
para a realização da defesa do acusado, que caso não constitua um procurador, o Estado
possui o dever de determinar um defensor dativo.
Nesse sentido, a simples alegação de que com a obrigatoriedade da defesa técnica
haveria o assoreamento da Defensoria Pública não é argumento suficiente para que seja
impedido o exercício da ampla defesa nos processos administrativos disciplinares, direito
fundamental previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
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Apesar da pacificação do entendimento através da Súmula, em 2008, o Supremo
Tribunal Federal recebeu diversos recursos solicitando o reconhecimento da violação do
princípio do contraditório e da ampla defesa pela ausência de defesa técnica no processo
administrativo disciplinar:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROCESSO DISCIPLINAR. DIREITO DE DEFESA
TÉCNICA. 1. O exercício da ampla defesa e do contraditório em
Processo Administrativo Disciplinar prescinde da presença de
advogado. Precedentes. 2. A falta de defesa técnica por advogado
habilitado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição Federal. RE 434.059/DF. Súmula Vinculante STF 5. 3.
Agravo
regimental
improvido.
(AI 473883 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado
em 27/04/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010
EMENT VOL-02402-06 PP-01195).
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução criminal. Prática de
falta grave pelo apenado. 3. Paciente que não foi acompanhado por
defensor durante a realização dos atos referentes ao processo
administrativo-disciplinar. 4. Nulidade. Inobservância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e provido.
(RHC 104584, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 24/05/2011, DJe-107 DIVULG 03-06-2011 PUBLIC 06-06-2011
EMENT VOL-02537-01 PP-00099).
Agravos regimentais em mandado de segurança. 2. Administrativo.
Servidores públicos. Processo administrativo-disciplinar. 3.
Manutenção da pena de demissão. 4. Violação aos princtípios do
contraditório e da ampla defesa. Inexistência. Súmula Vinculante 5.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 23280 AgRsegundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
01/07/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 10-08-2016
PUBLIC 12-08-2016).
4.4 Pedido de Cancelamento pela OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao analisar o teor da Súmula, entendeu
por ser inconstitucional a sua aprovação, tendo em vista que para a criação de Súmula
Vinculante é necessária a existência de reiteradas decisões acerca do tema, assim como
previsto no artigo 103-A da Constituição Federal:
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Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na
forma estabelecida em lei. (BRASIL, 1988)
Dessa forma, afirmam que não existiram reiteradas decisões acerca do tema, além
de acabar por exigir do acusado conhecimentos técnicos jurídicos específicos, sem os quais
é impossível garantir uma ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Com base
nesses argumentos, a OAB realizou o pedido de cancelamento da Súmula (PET/4.285), nos
termos da Lei nº 11.417/06, em 13 de agosto de 2010.
Segundo o Ministro Ricardo Lewandowski, para que seja admitida a revisão ou
cancelamento de Súmula Vinculante, é necessário o atendimento de alguns pressupostos,
como a demonstração de superação da jurisprudência da Corte, alteração legislativa
quanto ao tema ou a modificação substantiva do contexto político, econômico ou social.
Não estando presente nenhum deles no caso concreto, não é possível se admitir o pedido
de cancelamento da Súmula.
Ademais, ressaltou que o mero descontentamento ou divergência quanto ao
conteúdo do verbete não propicia a reabertura das discussões sobre um tema já debatido
pelo Supremo Tribunal Federal, e que a participação dos advogados no processo
administrativo disciplinar continua sendo um direito disponibilizado aos acusados.
A divergência foi iniciada pelo voto do Ministro Marco Aurélio, que dispôs acerca
da observância da norma constitucional para a edição de verbetes vinculantes a reiterados
pronunciamentos do Tribunal, reconhecendo que a Súmula Vinculante foi editada com
base apenas no Recurso Extraordinário 434.059/DF e no Mandado de Segurança
24.961/DF, o qual não versa diretamente sobre a defesa técnica no processo administrativo
disciplinar.
O voto do Ministro foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Celso
de Mello e Cármen Lúcia, porém foram votos vencidos pela exposição do Ministro Ricardo
Lewandowski, apoiado pelos Ministros Luis Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber,
Dias Toffoli e Gilmar Mendes, mantendo o entendimento original estabelecido pela Súmula
nº 5.
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Dessa forma, a Súmula nº 5 do STF, que estabelece que a falta de defesa técnica por
advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, continua em
vigor e sendo aplicada às ações que tenham como tema a violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos disciplinares.
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CONCLUSÃO
Este trabalho possibilitou compreender as implicações causadas pelo entendimento
sumulado do STJ e do STF em relação à necessidade de defesa técnica nos processos
administrativos disciplinares e à violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Para se atingir uma compreensão acerca desse tema, foi estudado o poder
disciplinar da Administração Pública e sua aplicação aos servidores públicos, de acordo
com a Lei nº 8.112/90. Dessa forma, demonstrou-se que a Seara Pública possui o poderdever de fiscalizar, apurar e aplicar a respectiva sanção aos servidores que cometem
alguma infração em decorrência de sua função, através da instauração de sindicância e/ou
processo administrativo disciplinar.
Para a realização do processo administrativo disciplinar, assim como qualquer
processo judicial ou administrativo, deve ser garantida a aplicação do princípio do
contraditório e da ampla defesa, conforme previsto pela Constituição Federal de 1988.
Portanto, foram analisados os direitos que devem estar presentes para que ambos os
princípios sejam garantidos no caso concreto.
Com o estabelecimento da Súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça, houve um
maior destaque à importância da defesa técnica como ferramenta garantidora dos direitos
previstos na Constituição Federal. Através da análise dos votos dos ministros, foi possível
concluir que a mera faculdade dada ao acusado para o exercício de sua defesa não cumpre
com os requisitos dos princípios da ampla defesa e do contraditório, prejudicando a defesa
do acusado.
Porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº
434.059-3/DF, decidiu de maneira contrária e firmou o entendimento através da Súmula
Vinculante nº 5, pela desnecessidade de defesa técnica nos processos administrativos
disciplinares. Quando analisados os argumentos utilizados pelos ministros, percebe-se que
que a edição da referida súmula possui vícios formais e materiais, devendo ser considerada
inconstitucional a sua aprovação.
Primeiramente, observou-se que a Súmula foi criada com base na existência de
apenas três precedentes, dos quais um nem mesmo apresentou relação direta com o tema
de aplicação da defesa técnica nos processos administrativos disciplinares. Nesse sentido,
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o requisito para aprovação de Súmulas Vinculantes, relativo à exigência de análise de
diversas decisões acerca do tema em discussão, não foi cumprido no caso concreto.
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Ademais, com a aplicação da Súmula, percebeu-se uma violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, ao estabelecer que a defesa técnica não é obrigatória nos
processos administrativos disciplinares, prejudicando a defesa do acusado e o seu direito
a um processo justo e em conformidade com a Constituição Federal de 1988. Dessa forma,
os argumentos utilizados pelos ministros não são suficientes para a formulação do
entendimento pela desnecessidade de defesa técnica, direito que deve ser previsto para
todos os processos judiciais e administrativos, sem distinção.
A conclusão a que se chega, portanto, é de que a defesa técnica é indispensável
para a garantia da aplicação do contraditório e da ampla defesa nos processos
administrativos disciplinares. Cabe ressaltar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu pelo cancelamento do enunciado da Súmula 343, no dia 03 de maio
de 2021.
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RESUMO: O debate Hart X Dworkin permanece na comunidade jurídica. O primeiro,
positivista evoluído, analisa o direito descritivamente, concebendo-o como um conjunto
de regras primárias e secundárias, legitimadas por uma regra de reconhecimento. O
segundo utiliza a sofisticada teoria de Hart para demonstrar as falhas do positivismo,
especialmente quanto à não consideração de elementos principiológicos no conceito de
direito. Assim, após análise desses autores, o presente artigo traz uma conexão com o
julgamento do RE 601.314/SP, para verificar se os fundamentos do STF para permitir o
acesso direto do FISCO às informações financeiras do contribuinte se adequam à Teoria
Política de Justiça de Dworkin. Adota-se o método científico indutivo, partindo da análise
do caso concreto até a premissa final. Como objetivo, pretende-se estabelecer as principais
diferenças sobre o conceito de direito para estes dois importantes autores e analisar
criticamente os fundamentos utilizados no julgamento do RE 601.314/SP, à luz da Teoria
Política de Justiça de Dworkin. Justifica-se o trabalho, pois o estudo da Teoria Geral do
Direito é imprescindível para melhor estruturação do raciocínio jurídico e permite ao
operador do direito um viés crítico privilegiado sobre os denominados “hard cases”.
PALAVRAS-CHAVE: Conceito de direito. Hart. Dworkin. RE 601.314/SP. Teoria Política de
Justiça.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Hart X Dworkin – principais diferenças sobre o conceito de
Direito. 3. Análise do RE 601.314/SP sob a ótica da Teoria Política de Justiça de Dworkin. 4.
Considerações finais. 5. Referências bibliográficas.
1.

INTRODUÇÃO

Não vem de hoje a preocupação e o interesse da humanidade em definir o conceito
de direito, bem como de traçar os seus principais objetivos, finalidades e metas. Afinal, o
direito sempre cumpriu um papel regulamentador das relações sociais, permitindo que as
pessoas vivam em comunidade a partir de regras mínimas de respeito ao próximo. A
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depender da época e da cultura, as normas criadas pelo homem assumem significados das
mais variadas dimensões e muitas vezes diametralmente opostos, de modo que o estudo
da Teoria Geral do Direito se mostra imprescindível para uma melhor estruturação do
raciocínio jurídico.
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É nesse contexto em que grandes filósofos da era pós segunda guerra mundial,
como Herbert Lionel Adolphus Hart e Ronald Dworkin, desenvolveram suas obras, trazendo
elementos importantíssimos e enriquecedores para a compreensão do direito na
atualidade. Por um lado, o primeiro, pertencente à corrente positivista (soft positivism),
aperfeiçoou, de maneira memorável, o positivismo trazido por seus antecessores, como
John Austin. Hart desenvolveu uma teoria sofisticada que até hoje possui muitos adeptos
e transformou o modo como a Teoria Geral do Direito é estudada. Contudo, sua principal
obra, “O conceito de Direito” (1961), passou a sofrer críticas severas de seu próprio aluno,
Ronald Dworkin, que traz elementos morais para dentro do próprio direito e admite a
existência de normas não positivadas no ordenamento jurídico (princípios) capazes de
afastar a aplicação de determinadas leis no caso concreto, causando um verdadeiro abalo
na até então considerada “Teoria Dominante”.
Os citados autores faleceram em 1992 e 2013, respectivamente. Contudo, as
contribuições trazidas e os debates travados por eles permanecem vivos no âmago da
sociedade jurídica. Assim, sem a pretensão de esgotar o tema, este artigo visa, em um
primeiro momento, expor as principais diferenças sobre o conceito de direito para Hart e
Dworkin, fazendo-se um contraponto em determinados trechos com outros autores
importantes.
Estabelecidas estas distinções centrais, em um segundo momento, traz-se à lume
noções primordiais acerca da Teoria Política de Justiça de Dworkin, estabelecendo uma
conexão com o julgamento do RE 601.314/SP, que autorizou o FISCO a acessar diretamente
as informações financeiras do contribuinte (sem necessidade de prévia autorização
judicial), a fim de se verificar se os argumentos trazidos pelos Ministros do STF se adequam
à teoria proposta por Dworkin.
Por fim, em considerações finais, busca-se evidenciar como o julgamento tomaria
rumo diferente a depender do conceito de direito adotado e o relevante papel da
argumentação jurídica para fins de solucionar casos difíceis.
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2 – HART X DWORKIN - PRINCIPAIS DIFERENÇAS SOBRE O CONCEITO DE DIREITO
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Inicialmente, é importante esclarecer que este trabalho não possui a pretensão de
esgotar todas as diferenças sobre o conceito de direito entre os dois filósofos, mas apenas
trazer as principais considerações a respeito.
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) é considerado, por muitos, o maior
filósofo do Direito do século XX e ocupa posição de destaque máximo no positivismo
jurídico, ao lado de Hans Kelsen.
Em sua grande obra, The Concept of Law (1961), o filósofo desenvolve uma teoria
geral do Direito, expondo o que é o Direito e descrevendo suas características em qualquer
forma que se apresente. Neste ponto, é importante ressaltar que sua obra exibe uma teoria
descritiva, ou seja, o autor não busca estabelecer qual a melhor forma de Direito, mas
apenas descrevê-lo em suas qualidades gerais129. E, justamente em razão deste fato, é
criticado por alguns por supostamente fazer uma análise reducionista do Direito130.
A teoria positivista de Hart foi desenvolvida em um contexto britânico altamente
influenciado por John Austin (1790-1859) e sua obra “The Province of Jurisprudence
Determined” que, como precursor do positivismo jurídico, possuía a ideia de dissociar
totalmente o Direito de preceitos morais e religiosos advindos do Direito natural. Em linhas
gerais, para este, o Direito consiste em ordens de um soberano (que não se submete ao
direito) habitualmente obedecidas pelo súdito.
Hart critica esta posição, pois entende ser possível haver conexões esporádicas entre
Direito e moral, cuja vinculação deve se situar no âmbito da fundamentação e da
legitimidade do Direito131. Ou seja, o Direito não se legitima a partir da moral, pois essa
não possui conteúdo jurídico, mas pode haver (relação de não necessariedade) uma ligação
129 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, prefácio, página 9: “O jurista verá o livro como um ensaio

sobre a teoria analítica do direito, já que seu objetivo é elucidar a estrutura geral do pensamento jurídico e
não fazer uma crítica do direito ou das políticas legislativas.”
130 Ronald Dworkin é considerado o maior crítico de Herbert Hart.

131 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, prefácio, página 239: “Assim, não se pode negar em sã
consciência que o desenvolvimento do direito tem de fato sido influenciado, em todos os tempos e lugares,
tanto pela moral quanto pelos ideais convencionais de grupos sociais específicos, e também por formas
esclarecidas de crítica moral oferecidas com insistência por alguns indivíduos cujo horizonte moral
transcendeu a moral comumente aceita. Mas é possível compreender erroneamente essa verdade, vendo-a
como autorização para uma afirmação diferente: a de que um sistema jurídico deve necessariamente mostrar
alguma conformidade específica com a moral ou a justiça, ou basear-se obrigatoriamente numa convicção
amplamente difundida de que existe a obrigação moral de obedecer a lei.”
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entre ambos no momento de se justificar as normas jurídicas. Por essa razão, considera-se
que o pensamento de Hart se adequa ao que se convencionou chamar de “soft positivism”,
em uma alusão a um positivismo inclusivo.
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Feitas estas importantes considerações iniciais, passa-se a avançar sobre um dos
pontos principais deste tópico, mais especificamente no que diz respeito ao conceito de
Direito para Hart, que supera a análise simplista de John Austin para conceber “O Direito
como união de normas primárias e secundárias”132, conforme título do capítulo V de sua
obra ora estudada.
Portanto, para que se seja possível entender o conceito de Direito para Hart,
imprescindível se faz a compreensão sobre o que seriam as normas primárias e secundárias,
salientando-se, desde já, que Hart não faz a diferenciação entre regras e normas sugeridas
por Dworkin. Segundo o filósofo, as normas primárias determinam as obrigações e deveres
de cada um, tudo aquilo que se pode ou não fazer em determinada sociedade. Já as normas
secundárias outorgam poderes aos seres humanos para introduzir novas normas do tipo
principal, extinguir ou modificar normas antigas ou determinar de várias formas sua
incidência, ou ainda controlar sua aplicação133. Essas normas secundárias se fazem
presentes apenas em sociedades desenvolvidas e complexas, ante a necessidade de se
sanar defeitos de três ordens existentes nas normas primárias, quais sejam: a) incerteza
ocorrida quando surgem dúvidas sobre a essência dessas normas e seu âmbito de
aplicação134; b) caráter estático dessas normas, que precisariam de um lento processo
132 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, página 103.
133 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, página 105: “As normas de um tipo, que pode ser considerado

o tipo básico ou primário, exigem que os seres humanos pratiquem ou se abstenham de praticas certos atos,
quer queiram, quer não. As normas do outro tipo são, num certo sentido, parasitárias ou secundárias em
relação às primeiras, pois estipulam que os seres humanos podem, ao fazer ou dizer certas coisas, introduzir
novas normas do tipo principal, extinguir ou modificar normas antigas ou determinar de várias formas sua
incidência, ou ainda controlar sua aplicação. As normas do primeiro tipo impõem deveres; as do segundo
tipo outorgam poderes, sejam estes públicos ou privados. As do primeiro tipo dizem respeito a atos que
envolvem movimento físico ou mudanças físicas; as do segundo dispõem sobre operações que conduzem
não apenas a movimentos ou mudanças físicas, mas também à criação ou modificação de deveres ou
obrigações.”
134 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, 10ª ed., Brasília, Editora Universidade de Brasília,
1999, pág. 107. Sobre o problema da incerteza, Norberto Bobbio faz a seguinte consideração acerca da
gravidade do conflito entre normas: “A gravidade do conflito deriva do fato de que estão em jogo dois

valores fundamentais de todo ordenamento jurídico, o do respeito da ordem, que exige o respeito da
hierarquia e, portanto, do critério da superioridade, e o da justiça, que exige a adaptação gradual do Direito
às necessidades sociais e, portanto, respeito do critério da especialidade”.
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regido por hábitos e costumes para serem alteradas; c) ineficiência da pressão social difusa
pela qual as normas são mantidas. A correção de cada um desses defeitos, por meio das
normas secundárias, é considerada uma etapa de transição do mundo pré-jurídico ao
jurídico, de modo que os três recursos combinados bastam para converter o regime de
normas primárias em um sistema jurídico135. Em sentido semelhante a este
entrelaçamento de normas primárias e secundárias, Norberto Bobbio sustenta que as
normas jurídicas nunca existem isoladas e sempre se relacionam entre si136.
Neste ponto, é importante salientar que Hart admite a incompletude do
ordenamento mesmo diante de um sistema jurídico formado nos termos acima
salientados. Segundo o autor, nessas hipóteses, a solução dada ao caso deve partir da
discricionariedade do juiz. Este posicionamento é semelhante ao defendido por Chain
Perelman, a despeito deste não se referir expressamente à discricionariedade judicial.137
Ainda sobre as normas secundárias, há de se ressaltar que se subdividem em três
espécies: a) reconhecimento, destinadas à solução da incerteza138; b) de modificação,
destinadas à solução do caráter estático139; c) de julgamento, que visam remediar a
ineficiência de sua pressão social difusa140.

135 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, páginas 119 a 122.
136 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, 10ª ed., Brasília, Editora Universidade de Brasília,
1999, página 19: “as normas jurídicas nunca existem isoladas, mas sempre em um contexto de normas com

relações particulares entre si”

137 PERELMAN, Chain. Lógica Jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1998, página 8: O autor
afirma que os raciocínios jurídicos dotados de controvérsia devem ser resolvidos por intermédio de uma

“solução mediante autoridade (autoridade da maioria ou autoridade das instâncias superiores)”

138 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, páginas 122 e 123: “A forma mais simples de solução para a

incerteza própria do regime de normas primárias é a introdução de algo que chamaremos ‘norma de
reconhecimento’ (...) o que é crucial é o reconhecimento de que se deve considerar a norma escrita ou
inscrição como a fonte da autoridade, insto é, como a maneira correta de esclarecer dúvidas sobre a
existência da norma. Quando tal reconhecimento existe, verifica-se a existência de uma forma muito simples
de norma secundária: uma norma destinada à identificação conclusiva das normas primárias de obrigação.”
139 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, página 124: “A forma mais elementar de uma norma desse

tipo é a que autoriza algum indivíduo ou grupo de pessoas a introduzir novas normas primárias para orientar
a vida do grupo, ou de uma classe dentro dele, e a eliminar normas antigas.”
140 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, página 125: “(...) normas secundárias que capacitem alguns

indivíduos a solucionar de forma autorizada o problema de saber se, numa ocasião específica, foi violada
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Dentre as normas secundárias de reconhecimento há aquela que pode ser
considerada a mais importante: a que estabelece critérios para avaliar a validade de outras
normas do sistema, mas que difere delas pelo fato de que não existe outra norma que
forneça critérios para a avaliação de sua própria validade jurídica. Por esse motivo, deve
ser entendida como a norma última (ultimate rule)141. É o que Hans Kelsen convencionou
chamar de norma fundamental142
Assim, para Hart, esse conjunto de regras primárias e secundárias, reconhecidas por
uma regra de reconhecimento, formam o direito143.
Contudo, esta importante teoria descritiva apresentada por Hart passou a sofrer
críticas daquele que pode ser considerado um de seus alunos mais consagrados, Ronald
Myles Dworkin (1931-2013), reconhecido mundialmente como um dos grandes filósofos
do Direito dos Séculos XX e XXI144.
Suas críticas ao modelo positivista começam com a publicação de um artigo muito
citado na segunda metade do Século XX, “O modelo de regras I” (1967), posteriormente

uma norma primária. (...) Além de identificar os indivíduos que deverão julgar, essas normas também definem
os procedimentos a serem seguidos.”
141 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, página 138: “Finalmente, quando já se tenha questionado a

validade de tal legislação e esta tenha sido avaliada por referência à norma que estipula que uma atuação
legislativa do Parlamento atuando como representante da Coroa Constitui lei, devemos cessar as indagações
concernentes à validade, pois atingimos uma norma que, como o decreto e a legislação intermediária, oferece
critérios para a avaliação da validade de outras normas, mas difere delas pelo fato de que não existe outra
norma que forneça critérios para a avaliação de sua própria validade jurídica.”
142 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, 2ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 1987, pág. 220: “Como a norma

fundamental é fundamento de validade de todas as normas pertencentes a uma mesma ordem jurídica, ela
constitui a unidade na pluralidade destas normas. Esta unidade também se exprime na circunstância de uma
ordem jurídica poder ser descrita em proposições jurídicas que não se contradizem.”

143 HART, Herbert L.A. “O conceito de direito”, Tradução Antônio de Oliveira Sette Câmara. 1ª ed. 2009, 4ª
tiragem 2020. São Paulo: WMF Martins Fontes, página 127: “Se fizermos uma pausa para examinar a estrutura

resultante da combinação de normas primárias de obrigação com as normas secundárias de reconhecimento,
modificação e julgamento, tornar-se-á claro que temos aqui não apenas o cerne de um sistema jurídico, mas
também um poderosíssimo instrumento para a análise de muitos problemas que têm intrigado tanto os
juristas quanto os teóricos da política.”
144 SUNSTEIN. Cass. The Most Important Legal Philosopher of Our Time. Bloomberg, New York, 15 fev. 2013.
Disponível
em:
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2013-02-15/the-most-important-legalphilosopher-of-our-time.
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incluído na coletânea de ensaios “Taking Right Seriously”, originalmente publicado em
1977.
Na introdução desta coletânea, Dworkin afirma existir uma teoria dominante do
direito que possui duas partes, ambas derivadas da filosofia de Jeremy Bentham. A primeira
delas, chamada por Dworkin de parte conceitual, é a teoria do positivismo jurídico, que
define o direito como um fato social institucional. É a esta parte que Dworkin dirige suas
críticas.145 A segunda parte, chamada de normativa, é a teoria do utilitarismo, que se
dedica à análise sobre o que deve ser o direito e sobre o modo como as instituições
jurídicas que nos são familiares deveriam se comportar.
O filósofo traz um esqueleto do positivismo e o resume em três proposições centrais
e organizadoras, chamadas de preceitos chaves: a) o Direito como um conjunto de regras
especiais identificadas e distinguidas através de critérios específicos (testes de pedigree) e
utilizadas pela comunidade com o propósito de determinar comportamentos; b)
coextensividade do Direito com essas regras, ou seja, se um caso não estiver coberto por
elas, então não pode ser decidido mediante a aplicação do direito, mas através da
discricionariedade do julgador; c) se não há uma regra jurídica válida exigindo que alguém
faça ou se abstenha de fazer algo, então não há obrigação jurídica, de modo que o exercício
da discricionariedade pelo juiz não faz valer um direito jurídico correspondente a essa
matéria.146 147
Dworkin passa a tecer críticas ao positivismo começando pelo fato de que o modelo,
centrado em um sistema de regras dependente de um único teste fundamental para o
Direito, ignora outros padrões importantes que não são regras, como princípios148 e
políticas149. E aqui jazem importantes conceitos para o autor e que serão utilizados mais
145 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, introdução, página XI: “A parte conceitual de sua teoria – o positivismo

jurídico – foi bastante aperfeiçoada. A mais influente versão contemporânea do positivismo é a proposta por
H. L. A. Hart e é essa versão que este livro critica.”
146 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, páginas 27 e 28.

147 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, 10ª ed., Brasília, Editora Universidade de Brasília,
1999. O autor também critica a ideia de incompletude e discricionariedade ao afirmar que o ordenamento
jurídico possui as características da unidade, coerência e completude, além de trazer técnicas para resolver
casos em que estas características não são demonstradas de plano.
148 BRASIL. Lei 4.657/42. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acessado
em 21 de julho de 2021. A própria legislação nacional reconhece expressamente os princípios gerais do
direito como integrante do ordenamento jurídico: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”

149 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 36: “Argumentarei que o positivismo é um modelo de e para um
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à frente no desfecho deste trabalho. Política é o tipo de padrão que estabelece um objetivo
a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social
da comunidade. Por outro lado, princípio é um padrão que deve ser observado, não porque
vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social desejável, mas por
ser uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão de moralidade150.
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Como exemplo de aplicação de princípios em detrimento de regras validamente
aceitas, Dworkin cita o famoso caso Riggs vs Palmer, em que um Tribunal de Nova Iorque
afastou o direito de o neto assassino de seu avô herdar o patrimônio deste último. No caso,
embora a literalidade da lei conferisse o direito ao neto, foi aplicado o princípio de que
ninguém poderá se beneficiar de sua própria torpeza.
Como contraponto, interessante ressaltar as críticas que Lênio Streck faz ao
chamado neoconstitucionalismo brasileiro. Sem se manifestar especificamente sobre esse
caso trazido por Dworkin, Lênio critica, de maneira geral, a aplicação de princípios em
detrimento de regras151.
Dworkin avança na diferenciação entre princípios e regras para afirmar que possuem
naturezas lógicas distintas. Estas são aplicadas à maneira do tudo-ou-nada152. Já os

sistema de regras e que sua noção central de um único teste fundamental para o direito nos força a ignorar
os papéis importantes desempenhados pelos padrões que não são regras.”
150 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 36.
151 STRECK, Lênio Luiz. Eis porque abandonei o neoconstitucionalismo. Conjur. 2014. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2014-mar-13/senso-incomum-eis-porque-abandonei-neoconstitucionalismo,
acessado em 21/07/2021: “Destarte, passadas mais de duas décadas da Constituição de 1988 e levando em

conta as especificidades do direito brasileiro, é necessário reconhecer que as características desse
neoconstitucionalismo acabaram por provocar condições patológicas que acabam por contribuir para a
corrupção do próprio texto da Constituição. (...) Portanto, o discurso axiológico no interior do direito deveria
ter sucumbido junto com o paradigma filosófico que o sustentava. A despeito disso, continua-se a falar —
acriticamente, por certo — em “valores”, sem levar em conta a sua conhecida e problemática origem
filosófica. Aqui também é possível dizer que a palavra “valores” assumiu uma dimensão “performativa”,
bastando que se a invoque para que as portas da “crítica” do direito se abram...! E o pior parece estar no
jargão “princípios são valores”. Logo, por ele o jurista corrige o mundo “insignificante” das regras...! Claro
que o faz de acordo com os “seus” valores... Princípio, ergo sum!”
152 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 39: “Dados os fatos que uma regra estipula, então, ou a regra é

válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada
contribui para a decisão.’
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princípios possuem uma dimensão que as regras não têm: peso e importância153. Em
seguida, Dworkin busca esclarecer qual o papel desempenhado pelos princípios na
formulação das decisões, sugerindo que existem duas orientações que poderiam ser
seguidas: aceitar que alguns princípios possuem obrigatoriedade de lei e tratá-los como
regras, de modo que o Direito é composto de ambos, ou negar a obrigatoriedade dos
princípios e acolher a ideia de que o julgador tem liberdade de aplicar princípios extralegais
se assim desejar154.
Como se observa das considerações feitas acima, essa segunda orientação traduz a
ideia de discricionariedade que os positivistas sustentam existir em seu modelo. Contudo,
Dworkin afirma que o conceito de discricionariedade dos positivistas é pautado em
confusões e se mostra incapaz de discriminar os diferentes sentidos nos quais é
empregado155.
Em linhas gerais, Dworkin afirma que o conceito de poder discricionário tem
relevância para o correto tratamento dos princípios, mas não da forma como sustentada
pelos positivistas, em que a ideia está atrelada à linguagem ordinária e o conceito é relativo,
sempre dependendo do contexto em que é apresentado.
Então, Dworkin apresenta três sentidos para a discricionariedade. Duas em sentido
fraco e uma em sentido forte. A primeira ocorre quando, por alguma razão, os padrões que
uma autoridade pública deve aplicar exigem o uso da capacidade de julgar, e não mera
aplicação mecânica do direito. O exemplo trazido pelo autor é de um tenente que ordena
ao sargento que leve em patrulha seus cinco homens mais experientes, sendo difícil
determinar quais eram esses. O segundo sentido de discricionariedade, também em
sentido fraco, ocorre quando se toma uma decisão em última instância, como no caso do
baseball, em que saber se foi a bola ou o corredor que chegou antes à segunda base é
questão deixada a cargo do poder discricionário do árbitro de segunda base. Observe-se
que esses dois sentidos de discricionariedades se adequam ao Estado de Direito, pois estão

153 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 42: “Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm –

a dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se intercruzam, aquele que vai resolver o conflito
tem de levar em conta a força relativa de cada um.”

154 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, páginas 46 e 47.
155 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 50: “Contudo, antes de tratar desses temas, teremos que polir nossa

compreensão do conceito de poder discricionário. Tentarei mostrar de que modo certas confusões a respeito
desse conceito e, em particular, uma incapacidade de discriminar os diferentes sentidos nos quais é
empregado, explicam a popularidade da doutrina do poder discricionário.”
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autorizadas pelo ordenamento jurídico156. Por fim, a discricionariedade em sentido forte,
considerada aquela em que o julgador cria uma norma posterior ao fato para decidir como
quiser, é fortemente rechaçada pelo autor, pois viola o Estado de Direito.
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Aqui entra a confusão do conceito de discricionariedade que Dworkin afirma existir
no positivismo. Para o autor, pelo menos algumas vezes, os positivistas entendem sua
doutrina no terceiro sentido de discricionariedade157, o que se adequaria à segunda
orientação referida quatro parágrafos antes sobre o papel desempenhado pelos princípios
na formulação das decisões (a não obrigatoriedade dos princípios). Contudo, essa ideia é
equivocada, pois se os positivistas não reconhecem que alguns princípios tem aplicação
obrigatória pelos juízes, então, impreterivelmente, nenhuma regra ou pouquíssimas regras
poderão ser consideradas como obrigatórias para eles. Assim, em outras palavras, Dworkin
defende que até mesmo a discricionariedade última que os positivistas defendem
(incompletude do ordenamento) é uma discricionariedade em sentido fraco, que precisa
estar adequada ao ordenamento jurídico e por vezes é regida por princípios.158 Ou seja,
é preciso aceitar que o Direito também é composto por princípios que possuem
obrigatoriedade de lei, sendo esta uma grande diferença no conceito de Direito proposto
por Dworkin em relação à Hart. No mesmo sentido é o pensamento de Humberto Ávila159.
Outro ponto importante que decorre destas explanações e merece destaque é que
Dworkin não concorda com a abordagem meramente descritiva do Direito feita pelos
positivistas. Ao contrário, o autor entende o Direito como íntegro e coerente (rechaçando

156 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, páginas 51 e 52.
157 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 55: “Portanto, parece que os positivistas, pelo menos algumas vezes,

entendem a sua doutrina no terceiro sentido, o sentido forte de poder discricionário. (...) É o mesmo que
dizer que, quando um juiz esgota as regras à sua disposição, ele possui o poder discricionário, no sentido de
que ele não está obrigado por quaisquer padrões derivados da autoridade da lei. Ou para dizer de outro
modo: os padrões jurídicos que não são regras e são citados pelos juízes não impõem obrigações a estes.”

158 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 59: “Farei referência a um forte argumento contra essa doutrina e a

favor da primeira abordagem. A não ser que pelo menos alguns princípios sejam reconhecidos como
obrigatórios pelos juízes e considerados, no seu conjunto, como necessários para chegar a certas decisões,
nenhuma regra ou muito poucas regras poderão ser então consideradas como obrigatórias para eles.”

159 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 16.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, páginas 50/51: “quais são

os dispositivos que preveem os princípios da segurança jurídica e da certeza do Direito? Nenhum. Então há
normas, mesmo sem dispositivos específicos que lhes deem suporte físico”
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a ideia de incompletude) e sob uma perspectiva interpretativa, atrelada à ideia de que
existem várias práticas sociais e múltiplas formas de interpretá-las160.
Para tanto, Dworkin desenvolve o que ficou conhecido como o argumento do
aguilhão semântico, afirmando que as teorias semânticas (v.g. positivismo) pressupõem
que os operadores do direito usam os mesmos critérios para decidir quando as
proposições jurídicas são falsas ou verdadeiras161, o que é errôneo sob sua visão162, pois
as divergências teóricas ocorrem justamente porque os juristas olham para a mesma norma
sob concepções diferentes do Direito e, portanto, acentuam diferentes aspectos da norma.
Deste modo, como há desacordos teóricos sobre os fundamentos do Direito, o mesmo não
pode assumir um conceito criterial, mas sim um conceito interpretativo163.

160 DWORKIN, Ronald. “O império do direito”. Tradução Jefferson Luiz Camargo, 1ª ed. 1999. São Paulo:
Martins Fontes, prefácio, página XI: “O que o presente livro expõe, de corpo inteiro, uma resposta que venho

desenvolvendo aos poucos, sem muita continuidade, ao longo de anos: a de que o raciocínio jurídico é um
exercício de interpretação construtiva, de que nosso direito constitui a melhor justificativa do conjunto de
nossas práticas jurídicas, e de que ele é a narrativa que faz dessas práticas as melhores possíveis. Segundo
esse ponto de vita, a estrutura e as restrições que caracterizam o argumento jurídico só se manifestam
quando identificamos e distinguimos as diversas dimensões, frequentemente conflitantes, do valor político,
os diferentes fios entretecidos no complexo juízo segundo o qual, em termos gerais e após o exame de todos
os aspectos, uma interpretação torna a história do direito a melhor de todas.”
161 DWORKIN, Ronald. “O império do direito”. Tradução Jefferson Luiz Camargo, 1ª ed. 1999. São Paulo:
Martins Fontes, página 41: “As teorias semânticas pressupõem que os advogados e juízes usam basicamente

os mesmos critérios (embora estes sejam ocultos e passem despercebidos) para decidir quando as
proposições jurídicas são falsas ou verdadeiras; elas pressupõem que os advogados realmente estejam de
acordo quanto aos fundamentos do direito. Essas teorias divergem sobre quais critérios os advogados de
fato compartilham e sobre os fundamentos que esses critérios na verdade estimulam.”
162 DWORKIN, Ronald. “O império do direito”. Tradução Jefferson Luiz Camargo, 1ª ed. 1999. São Paulo:
Martins Fontes, página 53: “Se o argumento jurídico diz respeito sobretudo, ou ainda que mesmo

parcialmente, a questões vitais, os advogados não podem usar os mesmos critérios factuais para decidirem
quando as proposições jurídicas são verdadeiras ou falsas. Seus argumentos jurídicos diriam respeito,
sobretudo ou em parte, a quais critérios utilizar. Assim, o esquema das teorias semânticas, de extrair regras
comuns de um criterioso estudo daquilo que os advogados dizem e fazem, estaria condenado ao fracasso.”

163 STRECK, Lênio L., MOTTA, Francisco J. B., “Relendo o debate entre Hart e Dworkin: uma crítica
aos positivismos interpretativos”, RBD, Passo Fundo, Volume 14, n. 1, pág. 54-87, Jan-Abr 2018, ISSN 23380604, disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2451/1585, acessado
em 14/06/2021: “Contudo, Dworkin não se restringiu a tematizar uma nova categoria de norma, conduzindo

seu argumento para uma disputa pela própria natureza do direito e sobre a metodologia adequada à sua
teorização. Assim, coloca em xeque as visões do direito como simples questão fato e da Teoria do Direito
como uma abordagem meramente descritiva. Afinal, a visão do direito como conceito interpretativo o leva a
concluir pela impossibilidade de simplesmente descrevê-lo de uma perspectiva neutra, desengajada, nãoavaliativa”.
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3 - ANÁLISE DO RE 601.314/SP SOB A ÓTICA DA TEORIA POLÍTICA DE JUSTIÇA DE
DWORKIN
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Avançando em suas considerações, Dworkin busca trazer uma teoria conceitual
alternativa à retromencionada teoria dominante, estabelecendo uma ponte entre as citadas
partes normativa e conceitual, a fim de demonstrar como os indivíduos podem ter
reconhecimento judicial de suas prerrogativas mesmo em casos difíceis164.
Segundo Dworkin, nasce uma obrigação jurídica sempre que as razões que
sustentam a sua existência (verbalizadas na forma de princípios jurídicos) são mais fortes
do que as razões contra a sua existência. Essa razão geralmente será um argumento de
política dentro do argumento de princípio, daí porque o nome teoria política de justiça.
De acordo com o autor, somente pode haver restrição a direitos individuais em
certos tipos muito limitados de justificação, que ele denomina de argumentos de
princípios. Por outro lado, os chamados argumentos de política, subdivididos em
argumentos de política ideais e utilitarista, entendidos, respectivamente, por alguma
situação social/econômica desejável e pela maior felicidade dos membros da sociedade,

164 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, introdução, páginas XV e XVI: “De acordo com esse vocabulário, o

positivismo jurídico é a teoria segundo a qual os indivíduos só possuem direitos jurídicos na medida em que
estes tenham sido criados por decisões políticas ou práticas sociais expressas. Essa teoria é criticada nos
capítulos 2 e 3 como uma teoria conceitual inadequada do direito. O capítulo 4 sugere uma teoria conceitual
alternativa que mostra como os indivíduos podem ter outros direitos jurídicos além daqueles criados por
uma decisão ou prática expressa, isto é, que eles podem ter direitos ao reconhecimento judicial de suas
prerrogativas, mesmo nos casos difíceis, quando não existem decisões judiciais ou práticas sociais
inequívocas que exijam uma decisão em favor de uma ou outra parte.”
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não podem ser considerados justificações adequadas para limitação de direitos
individuais165 166.
Importante ressaltar, de outro turno, que um argumento político pode ser utilizado
como elemento valorativo apto a direcionar o direito a ser aplicável no caso concreto, pois
se trata de uma forma de selecionar princípios concorrentes. Assim, é possível e desejável
que um argumento de política seja utilizado para fortalecer um argumento de princípio,
não retirando deste a característica de um fórum independente para obtenção da justiça.
O que não pode ocorrer, segundo Dworkin, é a anulação do argumento principiológico
por um argumento político.167 168 No mesmo sentido é o pensamento de Lênio
Streck169.

165 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, páginas 421 e 422: “Um governo que respeita a concepção liberal de

igualdade somente pode restringir a liberdade, de maneira adequada, com base em certos tipos muito
limitados de justificação. Para sustentar esse ponto, adotarei a seguinte tipologia grosseira das justificações
políticas. Existem, em primeiro lugar, argumentos de princípios, que apoiam uma restrição específica à
liberdade, com base no argumento de que a restrição é exigida para proteger o direito específico de algum
indivíduo que seria prejudicado pelo exercício da liberdade. Em segundo lugar, existem os argumentos de
política (policy), que apoiam as restrições a partir de um fundamento distinto, a saber, de que elas são
necessárias para alcançar algum objetivo político geral, isto é, para realizar algum estado de coisas no qual
a comunidade como um todo, e não apenas determinados indivíduos estará em melhor situação em virtude
da restrição.”

166 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, introdução, página XX: “A teoria geral dos direitos admite a existência de

tipos diferentes de argumentos, cada um deles suficiente para sustentar alguma razão que explique por que
um objetivo coletivo, que normalmente fornece uma justificativa para um decisão política, não justifica que
algum indivíduo seja objeto de uma determinada desvantagem.”

167 DWORKIN, Ronald. “Uma questão de princípio”, tradução Luís Carlos Borges, 3ª edição, Editora Livraria
Martins Fontes, 2019, página 6: “O debate negligencia uma distinção importante entre dois tipos de

argumentos políticos dos quais os juízes podem valer-se ao tomar suas decisões. É a distinção entre
argumentos de princípio político, que recorrem aos direitos políticos de cidadãos individuais, e argumentos
de procedimento político, que exigem que uma decisão particular promova alguma concepção do bem estar
geral ou do interesse público. A visão correta, creio, é a de que os juízes baseiam e devem basear seus
julgamentos de casos controvertidos em argumentos de princípio político, mas não em argumentos de
procedimento político.”
168 DWORKIN, Ronald. “Uma questão de princípio”, tradução Luís Carlos Borges, 3ª edição, Editora Livraria
Martins Fontes, 2019, páginas 38/39: “O Estado de Direito, na concepção que defendo, enriquece a

democracia ao acrescentar um fórum independente, um fórum do princípio, e isso é tão importante, não
apenas porque a justiça pode ser feita ali, mas porque o fórum confirma que a justiça, no fim, é uma questão
de direito individual, não, isoladamente, uma questão do bem público.”
169 STRECK, Lênio Luiz. Eis porque abandonei o neoconstitucionalismo. Conjur. 2014. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2014-mar-13/senso-incomum-eis-porque-abandonei-neoconstitucionalismo,
acessado em 21/07/2021: “Ora, um juiz não pode impor aos jurisdicionados os seus próprios valores, não
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No julgamento sob análise, veja-se que os argumentos utilizados pelo STF para
afastar o sigilo bancário dos contribuintes, decorrente do direito constitucional à
intimidade e à vida privada, possuem cunho eminentemente político, podendo-se
enquadrar no que Dworkin chama de argumentos de política ideal.170
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Note-se que a decisão claramente subordina o direito à política (necessidade de
arrecadação tributária para realização dos objetivos da República, combate à sonegação
fiscal e à criminalidade, cumprimento de obrigações internacionais) conforme se observa
dos seguintes trechos, respectivamente: a) “Dentre esses deveres, consta o dever

fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as
ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão”; b) “O Brasil se
comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de
Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de
troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de
normas tributárias, assim como combater práticas criminosas;” c) “Não deve o Estado
brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua
administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos
internacionais.”
Portanto, ao se analisar o julgamento do RE 601.314/SP sob a ótica da Teoria Política
de Justiça de Dworkin, pode-se dizer que os argumentos utilizados pelo Tribunal para
afastar o sigilo dos contribuintes foram infelizes pois fogem à ideia do Estado Democrático
de Direito, eis que o Direito acabou cedendo indevidamente aos objetivos sociais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A matéria enfrentada no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP reflete
bem o que os grandes filósofos do direito da era pós-positivista convencionaram chamar
de casos difíceis. A complexidade em se decidir entre os direitos individuais dos
contribuintes, conquistados após o sacrifício de tantas vidas, e o direito do Estado de

pode construir sua decisão com base em argumentos de política. Isso não é ser democrático. O campo de
atuação do juiz deve ser o normativo.”
170 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. 2010, 6ª tiragem 2020.
São Paulo: WMF Martins Fontes, página 422: “Por outro lado, os argumentos de política ideais sustentam que

a comunidade estará em melhor situação, não porque um maior número de seus membros terá mais daquilo
que deseja, mas porque a comunidade estará, de algum modo, mais próxima de uma comunidade ideal,
pouco importando se seus membros desejam ou não tal melhoria.”
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cobrar os respectivos tributos daqueles que se utilizam da proteção constitucional com fins
ilícitos, demanda um exame profundo de diversas temáticas conexas.
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Certamente, a análise meramente descritiva do direito trazida por Hart seria capaz
de resolver o imbróglio jurídico através da simples aplicação da norma existente, que é
aquela prevista no artigo 5º, X e XII, da CF e que garante a inviolabilidade da intimidade e
do sigilo das comunicações e de dados a todos.
Contudo, a questão não pode ser resolvida de maneira tão simplista, como se os
operadores do direito usassem os mesmos critérios para decidir. Fosse assim o julgamento
não teria se dado por maioria, mas sim de forma unânime.
Sob este contexto pós-positivista é que o caráter argumentativo do direito revela
sua força, pois o uso da argumentação jurídica vem se mostrando imprescindível para
permear a aplicação do direito através de um sistema dialético amparado pela retórica. E
este sistema está atrelado a uma lógica de valores, uma lógica do razoável e do preferível,
o que se coaduna perfeitamente com a ideia do Estado de Direito, e não a uma simples
lógica matemática.
Evidente que no discurso jurídico estas lógicas correm com uma série de condições
limitadoras, como os ditames da lei, da doutrina e da jurisprudência, além das de ordem
processual. Porém, somente através desse exercício se faz possível chegar a uma solução
entendida como razoável.
Note-se que no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP o STF passou por
todo este caminho argumentativo e retórico para chegar ao veredicto final e possibilitar o
acesso do FISCO aos dados dos contribuintes sem autorização prévia do Poder Judiciário.
Sob este aspecto, a decisão cumpriu com o papel que se espera da Suprema Corte dentro
de um Estado de Direito.
Contudo, apesar deste ponto positivo, os argumentos trazidos pelo Tribunal para
fundamentar a decisão não são adequados para se afastar um direito individual sob o viés
da Teoria Política de Justiça de Dworkin. Tal fato ocorre pois o Tribunal se utilizou de
argumentos de política para afastar a proteção conferida ao contribuinte pela Constituição
Federal, com foco em melhorias políticas, econômicas e sociais.
Assim, a título de considerações finais deste trabalho, verifica-se que a
argumentação jurídica exerce função imprescindível no Estado de Direito. Porém, no caso
concreto analisado, melhor teria andado a Suprema Corte se tivesse recorrido a
argumentos de princípios para fundamentar o julgado, como, por exemplo, a adoção do
princípio que proíbe a todos de se aproveitar da própria torpeza, plenamente aplicável no
caso do contribuinte que busca a proteção constitucional almejando lucros ilícitos. Referido
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argumento é uma exigência de justiça/ equidade com forte dimensão moral e, portanto,
se adequa ao proposto por Dworkin.
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RESUMO: O Parto Anônimo surgiu na Europa durante idade média, era conhecido como
Rodas dos Expostos. Surgiu no cenário brasileiro em decorrência de propostas legislativas
de Projetos de Lei n° 2.747/2008, n° 2.834/2008 e n° 3.220/2008, que visa regularizar que
a gestante possa de maneira anônima dar à luz sendo garantida a ela assistência a médica
durante e após o parto e posteriormente deixar a criança para adoção sem o vínculo
afetivo, tendo como prioridade defender a vida. Desse modo, o presente estudo tem por
objetivo primordial analisar as conjunturas sociais e jurídicas do ordenamento jurídico
brasileiro que norteia o Parto Anônimo, bem como observa a aplicabilidade do Princípio
da Dignidade da Pessoa Humana, da liberdade, do melhor interesse da criança, dentre
outros, garantido pela Constituição Federal de 1988. Na metodologia, trata-se de uma
revisão da literatura, baseada em artigos científicos, doutrina jurídica e legislação vigente.
Nos resultados, ficou claro que apesar dos projetos de lei que tratam sobre a matéria não
tiverem êxito, o parto anônimo encontra respaldo jurídico na Lei nº 13.059/2017. Salientase que o parto anônimo não vem como solução e sim como uma alternativa saudável, que
não coloca em risco a vida da mulher e do recém-nascido.
Palavras-chave: Parto Anônimo. Abandono. Adoção. Afetividade. Legislação.
ABSTRACT: Parto Anonymous appeared in Europe during the middle ages, it was known
as the Wheel of the Enjeitados or Rodas of the Exposed. It emerged in the Brazilian scenario
as a result of legislative proposals of Law Projects n° 2.747/2008, n° 2.834/2008 and n°
3.220/2008, which aims to regularize that the pregnant woman can anonymously give birth,
guaranteeing her medical assistance during and after childbirth and subsequently leaving
the child for adoption without an affective bond, with the priority of defending life. Thus,
the present study has as main objective to analyze the social and legal conjunctures of the
Brazilian legal system that guides the Institute do Parto Anonymous, as well as observes
the applicability of the Principle of the Dignity of the Human Person, of freedom, of the
best interest of the child, among others, guaranteed by the Federal Constitution of 1988.
In the methodology, it is a review of the literature, based on scientific articles, legal doctrine
and current legislation. In the results, it was clear that despite the bills that deal with the
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matter not being successful, the institute de anonymous childbirth finds legal support in
Law nº. 13.059/2017. It should be noted that anonymous birth does not come as a solution,
but as a healthy alternative, which does not endanger the life of the woman or the newborn.
Keywords: Anonymous Childbirth. Abandonment. Adoption. Affectivity. Legislation.
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história da sociedade brasileira, mais especificamente no Brasil colônia
(em fins do século XIX), existia a "roda dos expostos" onde mulheres colocavam sua prole
em uma roda que ficava metade do muro pra dentro e outra metade do muro pra fora que
girava para o interior das dependências de Santas Casas de Misericórdia, hospitais ou
conventos. Essa prática tinha a finalidade de abandonar crianças.
Desde então, o número de crianças abandonadas no Brasil foi aumentando,
chegando à casa dos milhares. Atualmente, crianças são abandonadas diariamente em solo
brasileiro. Muitas delas enfrentam a pobreza, a desigualdade social, o preconceito, a
solidão e demais mazelas ainda nos primeiros meses de vida.
Diante de uma situação alarmante como essa, surgiu no Brasil oriundo da Europa,
a prática do parto anônimo. Esse instituto consiste em dar a opção da mulher não ser mãe
sem praticar um crime. Essa mãe vai gestar a criança, com assistência médica e após dar a
luz, vai renunciar por escrito o recém-nascido para ser colocado em adoção imediatamente,
possibilitando a criança ser inserida em uma nova família (SANTOS, 2020).
A razão inicial para a entrega desse filho é para garantir que ele seja cuidado,
amado, protegido, educado, dando a ele a oportunidade de uma vida digna, que essa mãe
não pode proporcionar ou também porque não quis, afastando-lhe da mulher incorrer em
crime ou qualquer outro tipo de responsabilidade civil ou penal.
Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo central discutir os aspectos
gerais a respeito do parto anônimo, apresentando o seu conceito, o seu processo histórico,
a sua contextualização social e principalmente a sua regulamentação jurídica.

A problemática encontrada nessa pesquisa é a seguinte indagação: pode-se
admitir o Parto Anônimo como uma saída aos problemas de abandono infantil?
Na busca por essa resposta, esse trabalho tem como metodologia a revisão de
literatura, constituído de estudo bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica foi
realizada por meio de leituras das leis, da Constituição Federal, de revistas jurídicas, de
livros e artigos vinculados o tema por ora proposto (GIL, 2016).
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1 ABANDONO DE CRIANÇAS: REALIDADE SOCIAL
Para se falar do tema central desse estudo – parto anônimo no Direito Brasileiro –
é preciso contextualizá-lo. Para isso, apresentam-se nesse tópico alguns aspectos gerais a
respeito de uma situação que tem motivado o surgimento da legalização do parto
humanizado: o abandono de crianças no Brasil.
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O abandono de crianças não é um assunto novo. Há tempos tem sido assunto de
estudos e pesquisas que buscam entender o fenômeno de abandonar crianças e as razões
para essa ação, bem como as medidas a serem implantadas.
A título de exemplo, no artigo “O abandono de crianças ou a negação do óbvio”
publicado já no ano de 1999, a autora Judite Maria Barboza Trindade já afirmava que essa
temática já era discutida desde os fins do século XIX, quando se iniciava uma cultura de
separação de classes.

Em terras brasileiras, desde a colônia até a crise do império, ocorrida no final do
século XIX, a criança abandonada era tratada pelos termos "expostos" e "enjeitados". Esses
termos correspondiam ao tipo de abandono mais comum para o período, qual seja, o de
recém-nascidos, e se consubstanciavam nas práticas de enjeitar as crianças expondo-as em
locais onde seriam, muito provavelmente, recolhidas. Os locais mais comuns eram as
igrejas e conventos e, mais tarde, as "rodas dos expostos" (TRINDADE, 1999).
Sobre esse último, Moura (2019) nos explica que é através da roda dos expostos
(prática clandestina de abandonar crianças) que se originou o instituto do parto anônimo.
Importante destacar que as crianças muitas vezes eram abandonadas porque já
nessa época eram consideradas inferiores aos adultos. Eram vistas como algo irrelevante,
de pouco valor, ao ponto de pouco se discutir ou estudar a sua condição. O máximo de
proteção que tinham era feita de acordo com as normas cristãs, onde a moralidade e a
caridade era a causa motivadora para isso (TRINDADE, 1999).
Ainda nesse período histórico, existia a questão do gênero. Nesse ponto, bebês do
sexo feminino eram dimensionalmente mais propensas a serem abandonadas. Isso se
explica pelo fato de que no pensamento de outrora, bebês do sexo masculino
representavam, mesmo que potencialmente, força de trabalho produtivo, possibilidade de
lucro, enquanto a ideia de mulher como investimento ou ganho não existia. Segundo
Trindade (1999, p. 02) “a mulher representava um peso para a família, ao menos até o
casamento, que dependia em grande parte da existência de um dote”.
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Nota-se que o abandono de recém-nascidos e crianças não é atual. Apesar de
parecer imoral (de acordo com a ideologia religiosa e até mesmo jurídica), esse ato ainda
é muito frequente nos dias atuais. Pesquisas têm sido feitas e mostram o quanto crianças
são abandonadas diariamente.
Em 2018, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou estudo que mostrou que
no Brasil, cerca de 74 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos. Desse número, 13.418
se encontram no estado de São Paulo; 4.968, em Minas; e 4.866, no Rio Grande do Sul
(LENCIONI, 2018).
Em 2019, o relatório “Child Rights Now – Análise de da Situação dos Direitos da
Criança no Brasil”, trabalho conjunto de 5 ONGs para mapear o cumprimento das metas
internacionais de garantia dos direitos na infância firmadas pelo Brasil, mostrou que há
milhares de crianças sendo abandonadas todos os dias. Nesse mesmo relatório, destacou
ainda que cerca de 33 milhões de crianças (61% do total) vivem na pobreza ou com
privação de direitos; 1/4 das crianças e dos adolescentes do país (aproximadamente 13
milhões) não tem saneamento básico; 2,5 milhões estão fora da escola; 2,7 milhões em
situação de trabalho infantil, dentre outros inúmeras situações degradantes (GIANNAZI,
2019).
Apenas por esses dados recentes, fica nítido observar o quanto o abandono e a
incidência da privação de direitos aos quais crianças e também adolescentes são
submetidos no Brasil.
As causas para esse problema, no entanto, é complexa. Extrema pobreza, falta de
incentivo social, apoio governamental, programas eficazes e criação de alternativas de
prevenção e solução, são alguns dos inúmeros motivos que crianças são abandonadas.
Desse modo, não há que fundamentar essa questão apenas por uma única causa, uma vez
que esse cenário atinge a todos, sem distinção.
Apesar disso, algumas circunstâncias são muito comuns para explicar o abandono
de crianças. Dentre elas está a pobreza. Ainda que não seja ela a ligação direta ao ato de
abandonar um filho, indivíduos que se encontram nessa situação estão mais aptos a
cometerem. Nesse sentido, cabe citar:

As condições de pobreza aliadas à falta de programas de assistência
às famílias, na verdade, têm como consequência o enfraquecimento
dos vínculos familiares entre pais e filhos, aumentando a população
dos internatos públicos e privados e também o número de meninos
e meninas nas ruas das grandes cidades. Não se trata, no entanto, de
rejeição, negligência ou abandono por parte dos pais biológicos, mas
de estratégias, às vezes desesperadas, de sobrevivência, quando
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todas as outras alternativas de encontrar recursos na comunidade
falharam (MPPR, 2020, p. 01).
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Desse modo, a pobreza por si só não é causa suficiente de abandono de criança,
mas sim um fator determinante para tal ocorrência. Além desta, destaca-se a quase total
ausência do Estado em conceder uma estrutura política sólida familiar à população, além
de Políticas Públicas de acolhimento adequado (LENCIONI, 2018).
De todo modo, fica claro que o abandono de crianças e adolescentes no Brasil faz
parte da sua realidade, não sendo um problema causado apenas por um fator, mas de
vários. Independentemente das razões que levam a esse ato, o fato é que crianças são
abandonadas de toda forma, muitas delas não chegando a sobreviver. Buscando uma
alternativa para essa situação, encontra-se o parto anônimo, que será apresentado no
tópico a seguir.
2 PARTO ANÔNIMO: PONDERAÇÕES GERAIS
No tópico anterior mostrou o quanto o abandono de crianças é um problema
social, político e também jurídico. Milhares de crianças são abandonadas no Brasil a cada
ano, desde sempre. Dentre esse cenário, há também o abandono de bebês recém-nascidos,
que não diferente de crianças e adolescentes, também apresenta um alto índice de
ocorrência.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) ainda em 2008,
aponta que mesmo tendo uma enorme variedade de contraceptivos existentes no mercado
e da legalização do aborto, os filhos não desejados continuam sendo um problema na
sociedade (IBDFAM, 2008).
Sendo um problema não exclusivo do Brasil, mas no mundo todo, em alguns países
foram criadas alternativas para as mães que não querem abortar ou abandonar seu filho.
Dentre elas, encontra-se o parto anônimo. Hospitais da França e de Luxemburgo foram os
primeiros a institucionalizar o parto anônimo, prática que já era vista na Áustria e
Alemanha, onde por meio das “janelas-camas”, as mães poderiam colocar de maneira
anônima o recém-nascido, que em seguida seria disponibilizado para adoção, sem que isso
representasse qualquer responsabilidade judicial (IBDFAM, 2008).
Por meio dessa prática, tira-se o conceito geral sobre o que seja um parto anônimo:
é a permissão que a mulher que não pode ou não quer o filho seja atendida de forma
gratuita no hospital, durante toda a gravidez, sem ter de fornecer seu nome ou seus dados
verdadeiros. Tendo sua identidade mantida em segredo, com um nome fictício, a grávida
realiza o parto com todas as condições sanitárias necessárias (IBDFAM, 2008).
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Sobre o seu conceito, importante citar:
Com a aprovação do parto anônimo é assegurado à mulher, durante
o período da gravidez ou após o parto, a possibilidade de não
assumir a maternidade da criança por ela gerada, podendo manter o
seu anonimato, com direito à realização de pré-natal e do parto, de
forma gratuita em todos os postos de saúde e hospitais da rede
pública e em todos os demais serviços que tenham convênio com o
Sistema Único de Saúde (SUS) e mantenham serviços de atendimento
neonatal (MADALENO, 2018, p. 689).
Albuquerque (2010 apud RAIL, 2020, p. 03) entende que o parto anônimo é um
instituto com viés humanista, uma vez que tenciona equilibrar dois interesses distintos: de
um lado trazer a garantia de que uma criança indesejada pela mãe não seja abandonada e
de outro lado, que haja uma proteção à mãe, pelo assegurando o seu direito de anonimato
diante da não vontade de ter relação materno-filial.

Com base nisso, percebe-se que o parto anônimo no Brasil tem como objetivo
buscar preservar a integridade física e psicológica da criança abandonada assim como
resguardar também a integridade da mãe, sem que ela seja penalizada. É uma alternativa
de diminuição dos casos de abandono ao mesmo tempo em que não criminaliza a mãe
(ALBUQUERQUE, 2010).
Um ponto importante a ser mencionado no que diz respeito a esse instituto no
Brasil é em relação aos casos de abortos que ocorrem no país, feitos em sua grande maioria
na clandestinidade e sem qualquer apoio social e institucional. O problema do aborto,
ainda que não seja um tema consensual pela sociedade, reside no fato de que há milhares
de mulheres brasileiras praticando esse ato diariamente, e de modo clandestino e sem
qualquer amparo.
Apenas para ilustrar essa realidade, apresenta-se abaixo, dados colhidos pelo
Conselho Federal de Enfermagem em 2018 que mostra o quão preocupante é essa
situação; a saber:
[…] os procedimentos inseguros de interrupção voluntária da
gravidez levam à hospitalização de mais de 250 mil mulheres por ano,
cerca de 15 mil complicações e 5 mil internações de muita gravidade.
O aborto inseguro causou a morte de 203 mulheres em 2016, o que
representa uma morte a cada 2 dias. Nos últimos 10 anos, foram duas
mil mortes maternas por esse motivo. […] (CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM, 2018).
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Apenas por esses números, mostra-se o quão complexo é lidar com questões de
âmbito familiar. Como já mostrado no tópico anterior, a pobreza, a falta de apoio
governamental, além de outros e somado aos casos de aborto clandestino, mostra que o
parto anônimo deve ser visto com um olhar mais pacífico e amplo, sendo considerado
como uma importante alternativa a esse cenário.
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Dito isto, porque há os que defendem que esse instituto seja inconstitucional e
antiético. Nessa linha de raciocínio encontram-se as palavras de Camata (2008)171 que
entende que o parto anônimo configura-se equivocado, pois contrariam o sistema de
defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil.
Para os críticos desse instituto, há ainda a determinação de que todo indivíduo tem
o direito a ter as informações referentes à sua pessoa, seu passado, e o Estado é obrigado
a fornecê-las, o que é dificultado pelo sistema do parto anônimo (RAIL, 2020)
De todo modo, para fins desse estudo, o parto anônimo tem se tornado um
importante aliado na busca por resolver os problemas já suplantados anteriormente. Para
isso, é preciso que haja um embasamento jurídico para a sua efetivação. Nesse ponto,
apresentam-se abaixo os princípios constitucionais que embasam a inclusão do parto
anônimo no Brasil.
2.1 DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PARTO ANÔNIMO
As bases principiológicas para a entrada do parto anônimo no ordenamento
jurídico brasileiro se resumo em 4 (quatro) princípios encontrados no texto constitucional:
o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, da paternidade responsável, do melhor
interesse da criança e o da liberdade. Todos eles são o fundamento necessário para que o
parto anônimo tenha respaldo jurídico.
O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o principal do ordenamento jurídico
brasileiro, encontrado no art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. Originário do
latim dignitas, dignidade representa a virtude, consideração e honra, sendo entendido
como uma qualidade moral que uma pessoa possui e serve de base para a forma como é
tida na sociedade (SILVA, 2014).
Sobre esse princípio, Novelino (2016, p. 251) aduz que a dignidade é consagrada
como um valor constitucional supremo, sendo base para toda e qualquer decisão judicial;
171 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório do voto do Projeto de Lei nº 2.747/2008. 2008. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=12CD1C2DE6E09671DA849B
EFC5EF278B.proposicoesWebExterno2codteor=572645&filename=TramitacaoPL+2747/2008>. Acesso em:
18 mar. 2021.
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além de servir como “diretriz para a elaboração, interpretação e aplicação das normas que
compõem a ordem jurídica em geral, e o sistema de direitos fundamentais, em particular”.
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Tal princípio se assemelha ao proposto pelo parto anônimo no sentido de que
representa uma opção para tutela de crianças abandonadas pela própria mãe, ficando à
mercê de um sistema segregador e instável e em condições subumanas.
Destaca-se que o Parto Anônimo é um projeto direcionado ao direito de família,
no que diz respeito ao direito do recém-nascido, de ser adotada para forma uma família.
Importante destacar que o conceito atual de família não está diretamente ligado ao fator
biológico, mas principalmente no afeto. Mesmo que o texto constitucional não traga a
palavra afeto como um direito fundamental, o afeto é uma valorização da dignidade da
pessoa humana.
Já pelo princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7º da CF/1988 e arts. 3º e
4º do Estatuto da Criança e do Adolescente) depreende-se que se trata na obrigatoriedade
dos pais em dispor assistência em todas as instâncias aos filhos. Por essa razão, ele também
se coaduna com o parto anônimo, no sentido de haver o “caráter protetivo deste para com
a criança e a própria genitora que opta pelo trâmite legal de desfazer o laço familiar com
o filho, em razão de garantir que a criança possa ter acesso a cuidados que certamente
não teria na família onde é indesejada” (MOURA, 2019, p. 03).
Seguindo essa linha de pensamento, há também na busca pela paternidade
responsável o melhor interesse da criança, princípio este fundamentado no art. 227 da
Carta Magna, que deixa claro que se deve priorizar a criança no que concerne ao acesso às
garantias fundamentais, colocando então os interesses das mesmas em posição
privilegiada. O ECA em seu texto, enfatiza sobremaneira esse princípio, enfatizando que
nenhuma criança será objeto de prejuízo quanto a seus direitos fundamentais, atribuindo
a família, ao Estado e a sociedade como um todo a responsabilidade de resguardá-los
(BRASIL, 1990).
Com base nisso, o parto anônimo surge como forma de prevenção ao abandono
clandestino, concedendo uma nova chance à criança de encontrar uma família onde possa
desenvolver-se conforme os parâmetros esperados pelos legisladores (MOURA, 2019).

Por fim, encontra-se o princípio da liberdade. Nesse caso, o que se busca é
consagrar o direito de decisão em constituir, manter ou dissolver a entidade familiar no
qual se insere. Assim, este princípio vale no parto anônimo no sentido de garantir à mãe
que sua vontade seja respeitada ao optar por este método sem, no entanto, sofrer com a
coerção estatal, e dessa forma ela garante ao filho a rejeitado, que possa ter acesso a
cuidados necessários ao desenvolvimento saudável (MÜLLER, 2017).
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É com bases nesses princípios acima descritos que o parto anônimo busca
reconhecimento. Infelizmente, no Brasil não há uma legislação pertinente ligada
diretamente à matéria por ora analisada. No entanto, em 2008 houve três projetos de lei
que discorriam sobre esse tema e que trouxe uma abertura legislativa sobre o parto
anônimo no Brasil. Sobre esses textos legais, aborda-se no tópico seguinte.
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3 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA FRENTE AO PARTO ANÔNIMO NO BRASIL
O primeiro movimento legislativo que tencionava legalizar o parto anônimo no
Brasil é o Projeto de lei 2.747/2008, de autoria do então Deputado Eduardo Valverde
(PT/RO). O intuito desse projeto era primordialmente criar um instrumento jurídico que
evitasse o abandono de crianças. Assim, por meio desse projeto, seria criado o Instituto do
Parto Anônimo no Brasil, (BRASIL, 2008).
Nesse projeto, se previa que independentemente de classe, raça, etnia, idade e
religião, qualquer mulher ao fazer o parto no Sistema Único de Saúde, teria sua identidade
mantida em sigilo, sendo que essa informação só poderia ser revelada em esfera jurídica.
Além disso, no momento da entrega da criança, isentava-se a responsabilidade civil e
criminal da genitora, tendo a mesma um prazo de até oito semanas para manifestar
desistência da entrega, podendo então reassumir a guarda do filho (BRASIL, 2008).
Com a criação desse projeto, é possível observar uma preocupação inicial com a
temática do parto anônimo, bem como, buscavam-se mecanismos de proteção a todos os
agentes diretamente envolvidos no procedimento legal. Essa preocupação foi estendida
com a entrada de outro Projeto de Lei, o de nº 2.834/2008.
Neste, que fora criado pelo Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), se objetivava em
flexibilizar o art. 1.638 do Código Civil de 2002, quer se direcionava à perda do pai ou da
mãe do poder familiar diante dos filhos. Nesse sentido, por meio desse projeto, haveria um
consentimento formal da genitora, exteriorizado através da assinatura de um termo de
responsabilidade, que amparasse todos os meios de se concretizar o ato de vontade para
que o instituto do parto anônimo pudesse enfim ser aplicado. Em seu texto, propunha a
seguinte redação:

Art. 2º. O art. 1.638 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
institui o Código Civil, passa a vigorar acrescido do inciso V e do
parágrafo único, com a seguinte redação:
Art.1.638 […]
V – Optar pela realização de parto anônimo.
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Parágrafo único. Considera-se parto anônimo aquele em que a mãe,
assinando termo de responsabilidade, deixará a criança na
maternidade, logo após o parto, a qual será encaminhada à Vara da
Infância e da Adolescência para adoção.
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(BRASIL, 2008)
Ademais, o último projeto que direcionava especificamente sobre a matéria de
parto anônimo foi o Projeto de Lei nº 3.220/08 do Deputado Sérgio Barradas Carneiro
(PT/BA) que tratou a temática de forma mais ampla e completa. No seu texto, o projeto
traz com maior rigor e detalhes o direito da mãe em dispor de seu filho de forma anônima.
Em seu texto, previa:
Art. 2º Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, idade e
religião, será assegurado as condições para a realização do “parto
anônimo”.

[…]
Art. 8° A mulher que se submeter ao parto anônimo será informada
da possibilidade de fornecer informações sobre sua saúde ou a do
pai, as origens da criança e as circunstâncias do nascimento, bem
como, sua identidade que será mantida em sigilo, e só revelada nas
hipóteses do art. 11º desta lei.
Art. 12º A parturiente, em casos de parto anônimo, fica isenta de
qualquer responsabilidade civil ou criminal em relação ao filho.
(BRASIL, 2008)
Cabe destacar que ainda que o parto anônimo preze pelo sigilo da identidade da
genitora, existia a possibilidade de quebra do sigilo dessa informação, sendo feita
unicamente por meio judicial. Soma-se a isso, o fato de que o prazo para a efetivação do
parto anônimo era de 8 (oito) semanas após o parto no hospital para que o recém-nascido
pudesse estar disponível para a adoção, não podendo a genitora voltar atrás de sua decisão
(MADALENO, 2018).
Ambos os projetos tinham como foco a proteção da criança em não cair na
clandestinidade de “mães erradas” e na precária estrutura organizacional e social que o
Brasil ainda se encontra. Também era um mecanismo de evitação de atos de abortos
clandestinos, feitos sem os cuidados necessários e com risco às mulheres. Por fim, esses
projetos tinham como interesse, conceder segurança jurídica para que as mães que
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desejassem abrir mão do poder familiar não sofressem sanções civis ou criminais, desde
que seguissem os preceitos legais do instituto do parto anônimo (CARVALHO, 2016).
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Apesar da intenção em colocar no cenário legislativo o parto anônimo, nenhum
dos projetos acima obtiveram êxitos. Os projetos 2.747/2008 e 2.834/2008 acabaram por
ser apensados ao 3.220/08, sendo encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania. Todos foram considerados inconstitucionais. As causas para essa decisão,
foram baseadas na seguinte posição:
[...] Segundo o parecer do relator, Deputado Luiz Couto, os projetos
de lei foram considerados inconstitucionais e contrários aos preceitos
jurídicos sendo declarados injurídicos (explanou-se que os projetos
de lei iam ao desencontro do chamado sistema de proteção integral
à criança e ao adolescente, bem como não poderia se responsabilizar
hospitais e médicos pela guarda das crianças nascidas pelo parto
anônimo). [...] O mesmo alegou que o anonimato da mãe afeta os
direitos constitucionais da criança a exemplo da proteção integral, a
garantia do acesso à informação, e o direito à herança. Além disso, a
não responsabilização civil e criminal da mãe violaria a Constituição
Federal que proíbe no artigo 5º, XXXV, a exclusão da apreciação do
poder judiciário quando se tratar de ameaça ou lesão a direito
individual. O relator por fim entendeu que os projetos de lei
poderiam representar uma volta à época da roda dos expostos
representando então um retrocesso na visão do mesmo,
posicionando-se então contrário as proposições.
Em 2011, ambos os projetos foram rejeitados e arquivados. Em entendimento
semelhante à essa decisão, Molinari (2010, p. 111) defende que “as propostas não se
inserem numa perspectiva de garantia de direitos, apresentando-se estreitas e insuficientes
para solucionar o problema, seguindo o velho paradigma protetivo, em vez de,
efetivamente, mudar a própria situação em que se encontram”.
Discordando com o mencionado autor, e também defendido por esse trabalho,
Albuquerque (2010, p. 06) defende que o parto anônimo:
[…] é o único instituto que, por ora, se apresenta com uma função
prestante, ainda que não seja a melhor e a mais indicada, qual seja:
garantir à vida, a integridade e a dignidade da criança que a mãe não
pode ou não desejou criá-la. Qualquer posicionamento adotado,
indubitavelmente, renderá homenagens às regras ou aos princípios.
Seguindo-se àquelas, o aborto e o abandono estão tisnados ao tipo
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penal. Rendendo-se a estes, o parto anônimo encontra eco no direito
de família contemporâneo, comprometido com uma nova pauta
princípio lógica e realizando a sócio afetividade em detrimento dos
ditames do biologismo.
Apesar do arquivamento dos projetos de lei que tratam sobre a presente matéria,
o parto anônimo não está totalmente esquecido pela norma jurídica brasileira. A Lei nº
13.059/2017 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente acrescentando no artigo 19A o mecanismo de funcionamento do instituto do parto anônimo. Em seu texto, normatiza:
“Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar
seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será
encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.
[…]
§ 9º É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento,
respeitado o disposto no art. 48 desta Lei
§ 10º Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças
acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 (trinta)
dias, contado a partir do dia do acolhimento.
(BRASIL, 2017)
Pelo texto acima, é possível perceber uma brecha (ainda que tímida) do instituto
do parto anônimo. No caso, a genitora, contemplando-se o princípio da liberdade, poderá
exercer seu livre arbítrio na escolha, tendo a garantia de que não será penalizada civil e
criminalmente se optar pelo trâmite legal do instituto em estudo.
Já a criança terá suas garantias fundamentais respeitadas, deixando de estar sujeita
aos perigos de um abandono clandestino, podendo ser encaminhada a outra família. Por
fim o Estado cria uma alternativa legal para evitar o grave problema social do abandono
de crianças, o qual acontece reiteradamente na história do Brasil e vários lugares do
mundo. Destarte, representa um avanço necessário para um estado democrático que
almeja um dia garantir uma alta qualidade de vida a sua população e respaldar todos os
direitos, deveres e garantias dos nossos diplomas legais.
4 DIREITO COMPARADO
É importante ressaltar que o Brasil não e o único país a enfrentar a problemática
dos altos índices de aborto clandestinos, infanticídio e abandono de recém-nascido e
crianças. Diante disso diversos países adotaram o instituto do Parto Anônimo em seu
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âmbito jurídico, justamente para tentar evitar essas mazelas. O que se busca com o instituto
e de alguma forma tentar amenizar essas situações supracitadas, com a intensão de
preserva a vida.
De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira:
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A corte europeia de Direitos Humanos, em 2003 confirmou a eficácia
da lei do Parto Anônimo na França, que vigora desde 1993. Na Itália,
desde 1997. Na Alemanha, por duas vezes, o parlamento adiou a
discussão para aprovação desta lei. Por outro lado, em Hamburgo, em
1999, foi criada a "portinhola para o bebê" ou "janela de Moisés", onde
mantenedores ligados às igrejas garantem uma espécie de guichê para
que a mãe possa depositar seu filho anonimamente, e sem a
possibilidade de ser identificada. Cada uma dessas "janelas" é
equipada com bercinhos aquecidos, e coloca à disposição das mães
materiais informativos, em vários idiomas, sobre entidades em que ela
pode buscar ajuda, inclusive psicológica. No Japão, embora não tenha
lei especifica sobre a questão, foi anunciado em 2007 a construção de
um hospital com essas "janelas", assim como já existem em outros
países, com alto índice de abandono de crianças, como Índia,
Paquistão, África do Sul, Hungria, dentre outros.
Desse modo o entendimento da Corte europeia foi sobre o que mais contribuía
com a sociedade.
Os países europeus que permitem o parto anônimo são: Alemanha, Itália, França
Áustria, Bélgica e Luxemburgo. Já nos outros continentes temos os Estados Unidos com 28
estados dos 50 que permite o parto anônimo, o Japão está engatinhando para discussão
se há ou não a possibilidade da implantação do instituto, dentre outros.
Na busca de diminuir os altos índices de crianças abandonadas e até mesmo os
assassinatos, os países que aderiram ao instituto, encontraram uma forma paliativa, em
meio uma zona cinzenta do ordenamento jurídico de seus países, onde tem demostrado
uma diminuição considerável nos casos de infanticídio e abandono de recém-nascido.
Os países citados vêm recebendo críticas positivas e bons resultados, na qual
concordam quanto a necessidade e eficiência do Instituto do Parto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante dos dados probabilísticos mostrados no início desse estudo, com milhões
de crianças sendo abandonadas a cada ano, pode-se dizer que o Brasil é um país de
abandonados. Seja em razão da pobreza extrema, da falta de estrutura familiar ou social e
principalmente, política, ou até mesmo um desejo de não ser responsável por aquela
criança, esses indivíduos são anualmente ‘despejados’ à toda sorte para as enormes filas
de adoção.
Tal problema mostra um cenário desfavorável a esses cidadãos, que possuem
direitos e garantias na legislação pátria, mas que na prática não as veem sendo realizadas.
Frente a essa realidade fática, a proposta de discutir o parto anônimo veio justamente no
sentido de se buscar solução a essa situação.
O parto anônimo, de modo geral representa à liberdade, a proteção da criança e
do respeito à sua dignidade, da mãe que não pode ou não quer ter a responsabilidade de
educar e criar a criança. Para isso, o parto anônimo não apenas concede essa possibilidade
como também não há penaliza judicialmente.

O parto anônimo no Brasil não se encontra especificamente regulamentado, ainda
que se tenha na sua história esforços legislativos para que esse fato fosse real – vide os
projetos de Leis descritos no último tópico, que foram arquivados. Isso mostra o longo
caminho que esse instituto ainda precisa percorrer pra buscar o seu reconhecimento
merecido.
Dito isto, esse estudo entende que o parto anônimo traz consigo mais benefícios
do que desvantagens. Isso é motivado pelo fato de que se deve olhar para esta situação
como uma alternativa para evitar situações como abandono, aborto clandestino que mata
milhares de criança e mulheres em cidades do país.
O referido instituto traz uma política pública de proteção à criança, que vai de
encontro com a Constituição Federal de 1988, sendo contemplado pelos princípios
dispostos no art. 227, que garante a criança o direito a vida e a integridade física e
psicológica, dando a ela oportunidade do direito ao estado de filiação e de uma
convivência familiar, assim sendo protegido das mazelas sociais.
É importante ressaltar que o Estado tem o dever de garantir a população, educação
suficiente, na conscientização de planejamento familiar, programas de educação sexual,
mas, como vivemos em outra realidade o Estado deve se preocupar outras políticas
públicas que ofereçam aos genitores, em especial as crianças uma vida digna.
O Parto anônimo surge como uma boa alternativa para diminuir essas mazelas,
cumprindo sua função social e garantindo a mulher o direito de escolha de assumir ou não
a maternidade e dá à criança o direito à convivência familiar, é imprescindível que todos
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se conscientizem de que o Parto Anônimo não e uma solução para todos os problemas
supracitados, e sim, uma medida eficiente na procura da redução desses casos.
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Desta feita, o presente estudo defende a presença do parto anônimo em solo
brasileiro, uma vez que a sua prática poderá representar um novo olhar sobre as relações
familiares, preservando a integridade física e moral da criança, que poderá ter uma vida
melhor e mais digna ao lado daqueles que o desejam.
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AS ALTERAÇÕES AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO TRAZIDAS PELO PACOTE
ANTICRIME
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RESUMO: Este estudo se refere à Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, na
parte em que alterou o art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP), o qual trata do Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD), inserido no Brasil pela Lei 10.792/2003. Utilizando-se do
método dedutivo-comparativo analisar-se-á, sob o aspecto jurídico, as modificações da
reforma legislativa produzida pelo pacote para o Regime Disciplinar Diferenciado,
comparando a antiga redação com a atual.
PALAVRAS-CHAVE: execução penal – regime disciplinar diferenciado.
ABSTRACT: This study refers to Law 13,964 / 2019, known as the Anti-Crime Package, in
the part in which it changed art. 52 of the Law of Penal Execution (LEP), which deals with
the Differentiated Disciplinary Regime (RDD), inserted in Brazil by Law 10,792 / 2003. Using
the deductive-comparative method, it will be analyzed, from the legal point of view, the
changes in the legislative reform produced by the package for the Differentiated
Disciplinary Regime, comparing the old wording with the current one.
KEYWORD: penal execution - differentiated disciplinary regime.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Comparação entre a redação anterior e a introduzida pelo Pacote
Anticrime quanto as características do Regime Disciplinar Diferenciado. 2. As novas
previsões incluídas nos parágrafos quanto a duração e forma de cumprimento da medida.
Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A política criminal é o conjunto de princípios e regras pelos quais o Estado
pretende promover a prevenção e repressão das infrações penais. A partir disso o direito
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penal e processual penal atuam na ordem jurídica para impor esses preceitos e garantir a
segurança pública.
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A busca por segurança pública, se inicia na prevenção de delitos e se ultima na
execução da pena, porém mesmo durante a fase de execução não é raro a perpetuação
das práticas criminosas, não só daqueles que cumprem regimes mais brandos, como
também daqueles que cumprem penas em penitenciárias no regime fechado.
Diante desse quadro é que em 2003 foi inserido o Regime Disciplinar Diferenciado
pela Lei n. 10.792. Noticiou-se nesse período a inserção de famosos traficantes nessa
medida disciplinar.
Passados os anos ainda vê-se que outros tantos apenados, especialmente por
integrarem organização criminosa para a prática de tráfico de drogas, continuavam
comandando e integrando as organizações mesmo presos.
Além disso, pelas constantes notícias sobre o aumento da criminalidade desde
população mais pobre até entre a classe política, a sociedade ansiava pelo recrudescimento
de todo o ordenamento jurídico penal.
Nesse contexto, reuniu-se diversos projetos de lei que já tramitavam no Congresso
Nacional em um único, chamado Pacote Anticrime, que restou aprovado em 24 de
dezembro de 2019 como Lei n. 13.964, entrando em vigor em 23 de janeiro de 2020.
1. Comparação entre a redação anterior e a introduzida pelo pacote anticrime quanto
as características do regime disciplinar diferenciado
O Regime Disciplinar Diferenciado é modalidade de sanção disciplinar (art. 53, V,
da LEP), e para a sua aplicação basta a prática do fato regulado. Não é preciso aguardar
eventual condenação ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que por
certo inviabiliza a finalidade do instituto.172
O artigo 52 estabelece “A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta

grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso
provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao
regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:”. (grifou-se).
172

MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 38.
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No caput a única alteração foi a inclusão de “nacional ou estrangeiro” ao texto
original. O que se mostra de pouca serventia, uma vez que aquele que cumpre pena no
Brasil, seja nacional ou estrangeiro, segue as regras estabelecidas no ordenamento jurídico
pátrio, nos termos do art. 1 º do Código de Processo Penal:
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Art. 1o O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por
este Código, ressalvados:
I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional;
II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos
ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da
República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de
responsabilidade;
III - os processos da competência da Justiça Militar;
IV -os processos da competência do tribunal especial;
V - os processos por crimes de imprensa.
Sabe-se que os incisos IV e V não foram recepcionados pela Constituição Federal
de 1988. O inciso II refere-se a crimes de responsabilidade, os quais não se tratam
efetivamente de crimes, mas de infrações administrativas. Os processos de competência
da Justiça Militar, previstos no inciso III, possuem regramento próprio, mas similar no art.
4 do Código de Processo Penal Militar, porém caso a execução da pena seja cumprida em
estabelecimento civil, reger-se-á pelas regras do processo penal comum e pela Lei de
Execução Penal.
O inciso I é que importa para o estrangeiro, e traz a ressalva dos tratados,
convenções e regras de direito internacional, os quais se sabe serão introduzidos no direito
brasileiro, ao menos como lei ordinária, e tratando-se de lei especial posterior, por certo
prevaleceriam sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Com mais razão ainda se
tratar de direitos humanos em que será supralegal, ou se aprovado com quórum
qualificado equivalerão às emendas constitucionais.
Outrossim, a Constituição Federal não faz diferença entre o nacional e o
estrangeiro no país (art. 5º, Caput), mas quando pretende ressalvar o nacional, o faz de
maneira expressa, como no caso de cargos privativos de brasileiro nato, para citar um
exemplo.
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Nos incisos do referido artigo estão as características do Regime. A redação
anterior previa:
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I – duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de
repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o
limite de um sexto da pena aplicada;
Com o Pacote Anticrime passou a prever:

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da
sanção por nova falta grave de mesma espécie;
Na primeira ocorrência de falta grave, o Regime podia ter duração por até quase
um ano. No caso de reincidência, até 1/6 (um sexto) da pena efetivamente aplicada (e não
a cumprida ou a que resta cumprir), podendo, desse modo, ultrapassar ou não o limite de
um ano, pois dependente da reprimenda imposta na sentença.
Agora não só houve um aumento do prazo inicial de cumprimento que passou de
360 (trezentos e sessenta) dias para 2 (dois) anos, como também a reincidência também
poderá chegar a esse patamar, sem contudo haver uma limitação de quantas vezes a
medida poderá ser imposta.
Pela leitura do dispositivo a sanção poderá ser imposta quantas vezes quantas
faltas graves repetidamente praticadas, sem limites.173

II - recolhimento em cela individual;
A sanção disciplinar diferenciada deverá ser cumprida em cela individual, também
conhecida popularmente como ‘solitária’. Entretanto, não se poderá infringir o artigo 45, §
1º da Lei de Execução Penal, que impede o uso de cela escura. À luz do princípio da
humanidade a doutrina também acrescenta que não se pode fazer uso de celas ou
alojamentos insalubres ou inabitáveis.
Não houve alterações quanto a esse inciso.

173

SANCHES CUNHA, Rogério; PÁDUA CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de. REGIME
DISCIPLINAR DIFERENCIADO. Breves Comentários (RDD).Leituras Complementares de Execução Penal,
p. 105.
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Quanto às visitas a redação anterior dispunha:
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III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com
duração de duas horas;
Para Mirabete174 é fundamental ao regime penitenciário a regra de que o preso
não deve romper seus contatos com o mundo exterior e que não sejam debilitadas as
relações que o une aos familiares e amigos. A manutenção dos laços (principalmente com
a família) é essencial para o habitante prisional, porque o leva a sentir que, mantendo
contatos, embora com limitações, com as pessoas que se encontram fora do presídio, não
foi excluído da comunidade.
A redação deste inciso era criticada porque trouxe à baila diversas discussões.
A ressalva “sem contar as crianças” trazia duas interpretações, estariam as crianças
excluídas da visitas ou apenas não computadas no limite máximo de dois visitantes? Para
as duas afirmativas há fundamento doutrinário em uma interpretação teleológica do que
pretendeu o legislador.
Outra questão é se dentre as duas pessoas computa-se o advogado ou defensor
do preso. Ainda que de início possa se ter gerado alguma dúvida, não se pode deixar de
aplicar o que determina a Constituição da República, artigo 5º, inciso LV e da Lei de
Execução Penal artigo 41, incisos VII e IX, sendo resguardado o direito de se comunicar
com o advogado sempre que necessário, sem prévia data estabelecida.
Agora as visitas foram restritas:

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas
em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem
de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado
judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;
Aqui houve redução drástica à metade da quantidade de visitas, que passaram de
semanais para quinzenais. O número de pessoas continuou o mesmo, sem mais ressalvas
quanto as crianças, o que leva a conclusão que elas serão computadas nesse número.
Manteve-se também o tempo de visita.

174

MIRABETE, Julio Fabrini. Execução Penal: Comentários à lei n. 7210 de 11-07-1984. 11. ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 121.
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Previu-se que a visita de terceiros deve ser precedida de autorização judicial.
Embora a lei não preveja entende-se que o terceiro deve apresentar os motivos pelos quais
pretende encontrar o preso e, em sendo justificáveis, o juiz deferirá o pedido.
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A intenção do legislador é clara em impedir que integrantes de organizações e
associações criminosas continuem a manter contato com seus membros encarcerados.
Espera-se que na prática se tenha em vista essa interpretação teleológica a fim de
se evitar injustiças, com pessoas do círculo afetivo do preso, mas que não necessariamente
são seus familiares.
Nesse ponto, importante notar que não houve restrição de grau familiar, o que
portanto, leva a crer que inclui a família extensa de qualquer grau. Não podendo-se afastar
o direito dos companheiros, após a declaração de equivalência entre cônjuges e
companheiros pelo Supremo Tribunal Federal175.
Com o impedimento do contato físico também se impede as chamadas “visitas
íntimas”.
Por fim, não há de se incluir como terceiro o advogado, como já exposto o
advogado tem seus direitos tanto na Lei de Execução Penal, quanto no seu Estatuto, art.
7º.
A vedação constitucional a penas cruéis impôs ao direito de saída do preso, mesmo
encontra-se em um regime diferenciado. A redação do inciso IV previa:
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho
de sol;
Na nova redação houve certo arrefecimento no chamado “banho de sol”:

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para
banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja
contato com presos do mesmo grupo criminoso;

175

RE 646721 e 878694.
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O preso terá limitado seu horário de saída da cela em duas horas diárias, ainda que
a lei não determinasse horário, é certo que além de ser obrigatoriamente todos os dias, a
saída deve-se dar durante o dia, até pela necessidade humana de sol, ou claridade natural.
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A saída da cela antes era individual, agora é possível a saída simultânea de até 4
(quatro) presos, inexistindo vedação ao diálogo entre eles, tanto assim que se proibiu
apenas que estes fossem do mesmo grupo criminoso.
Novamente a fica clara a intenção do legislador em impedir a perpetuação da
atuação criminosa de associações criminosas mesmo dentro da penitenciária.
Não obstante, o caput não apresente como elementar integrar associação ou
organização criminosa, como ocorre no parágrafo primeiro, como se verá, incidindo todas
essas vedações também aquele que mesmo não integrando esses grupos pratique falta
greve e ocasione subversão da ordem e disciplina internas.
A redação original se encerrava neste inciso. Com a Lei 13.964/19 incluiu-se mais
três características a serem observadas para os que ingressarem no RDD.

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor,
em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem
de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;
O referido inciso estaria mais bem colocado junto ao inciso III, que trata das visitas,
pois é de se compreender que tais entrevistas se tratam das realizadas com suas visitas. De
todo modo, naquele inciso já havia a previsão de impedimento do contato físico, mas sem
qualquer ressalva de autorização judicial, o que pode gerar discussões a respeito da
aplicação desse permissivo.
Havendo exceção somente ao advogado, pode-se concluir que em eventual visita
de membro do Ministério Público, magistrado, ou outra autoridade também devem ser
monitoradas, em especial, para eventual comprovação de crimes previsto na Lei de Abuso
de Autoridade.
A visita de membro do Ministério Público prescinde de autorização judicial, uma
vez que ainda que se terceiro, possui prerrogativas previstas nas leis orgânicas (art. 9, I, LC
75/93 e art. 41, Lei 8.625/93).
Em relação ao defensor, a exceção é unicamente quanto ao monitoramento, que
em regra não ocorrerá para preservar o direito do preso de se entrevistar livremente com
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seu advogado. Contudo, pelo poder geral de cautela, em havendo indícios de que o
defensor está integrando o grupo criminoso, a monitoração pode ser determinada pelo
juiz.
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Inovou-se ainda quanto a outra forma de contato do preso com o mundo exterior,
ao prever:

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;
O sigilo da correspondência é previsto no art. 5ª, XII da Constituição Federal, que
prevê a quebra de sigilo telefônico na forma da lei para fins penais. A interpretação literal
do dispositivo leva a conclusão de que o sigilo de correspondência estaria a salvo de
qualquer fiscalização.
Embora a Constituição não preveja expressamente a quebra do sigilo de
correspondência, nenhum direito é absoluto, é preciso usar os vetores da ponderação e
razoabilidade em cada caso para determinar quando um direito deve ceder a outro. É o
presente caso.
Tratando-se de preso que encontra-se em uma medida disciplinar diferenciada, a
não fiscalização da correspondência poderia impedir o êxito da medida, que como já
reiterado aqui é impedir a continuação das atividades criminosas.
A restrição em verdade não é nova, há redação semelhante no art. 41 da lei de
Execução Penal, e já era aplicada na prática, apenas tornou-se positivada em relação ao
RDD.
Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido pela validade do art.
41, parágrafo único, da LEP, que prevê que a autoridade administrativa pode interceptar
correspondência de presos que se destinem ao exterior do presídio, por entender que o
direito à privacidade e à intimidade do preso deve ceder espaço aos ditames de segurança
pública, disciplina prisional e a própria preservação da ordem jurídica, uma vez que “a
cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de
salvaguarda de práticas ilícitas” (STF, HC 70.814-5/SP, DJ de 24-6-1994, Rel. Min. Celso de
Mello).
Por fim, previu-se a participação virtual em audiências:
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VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por
videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo
ambiente do preso.
A videoconferência foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei n.
11.900/09, alterando o art. 185, que trata do interrogatório do réu, dentre outros motivos
para “prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso
integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o
deslocamento”, aplicada excepcionalmente apenas.
Agora a regra passa a ser a videoconferência, pelo vocábulo “preferencialmente”,
e presencial de forma excepcional. Tratando-se de execução da pena, não se restringe a
interrogatório, mas para qualquer audiência.
O objetivo é reduzir os gastos públicos, pois não raro os presos de maior
periculosidade são transferidos para penitenciárias de segurança máxima longe do local
onde foram condenados, o que importava em longos e caros deslocamentos.
A escolta do preso era sempre arriscada pela possibilidade de sua organização
criminosa intentar seu arrebatamento.
Para garantir a ampla defesa, através da defesa técnica, é garantida a presença do
defensor junto ao acusado. Nada obsta que haja outro presencialmente com o juiz.
Embora a lei seja do final de 2019, esse ponto veio ao encontro da pandemia do
COVID-19, em que as audiências, quase em sua totalidade, passaram a ser realizadas de
forma virtual, tendência que pode se perpetuar, pela agilidade e economicidade.
2. As novas previsões incluídas nos parágrafos quanto a duração e forma de
cumprimento da medida
A Lei elenca as hipóteses de cabimento do Regime.
A primeira hipótese de cabimento da medida extrema é a prevista no caput,
referente à prática de fato previsto como crime doloso, que tenha como consequência a
subversão da ordem ou disciplina internas.
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Observe-se que o dispositivo menciona fato e não crime, pois se fosse esta a
previsão dever-se-ia aguardar o trânsito em julgado pelo Poder Judiciário, ante o princípio
da presunção de inocência.176
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Os parágrafos primeiro e segundo também elencavam outras hipóteses, antes
previstas:

§ 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que
apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento
penal ou da sociedade.
§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o
preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas
suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em
organizações criminosas, quadrilha ou bando.
Alterou-se o parágrafo primeiro para dividi-lo em incisos, para incluir a previsão
do parágrafo segundo, que foi revogado, em redação quase idêntica.

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos
presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:
I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal ou da sociedade;
II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou
participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação
criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta
grave.
Não obstante no parágrafo segundo não estivesse expresso os estrangeiros, como
já de discorreu a eles o RDD também seria aplicável.

176

NUCCI, Guilherme de Souza. Primeiras considerações sobre a Lei nº. 10.792/03. Disponível em:
<www.cpc.adv.br> . Acesso em 09.09.2010.
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Atualizou-se a nomenclatura dos delitos de quadrilha ou bando para associação
criminosa, e incluiu-se a milícia privada.
A doutrina já alertava que “o regime disciplinar diferenciado também poderá
abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto
risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, basta que
apresentem a malfadada expressão do alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal ou da sociedade. Melhor teria feito o legislador se relacionasse ao
menos um rol exemplificativo de casos que pudessem servir de orientação para a
interpretação da lei”.177
Veja-se que neste caso, a aplicação do RDD independe de prática de falta grave,
basta integrar o grupo criminoso, não obstante a medida seja originalmente disciplinar.
Desde a edição do RDD muitas críticas doutrinárias têm sido feitas à expressão
“fundada suspeita”, pois não se pode conceber a aplicação de medida tão grave quando
presente apenas suspeitas, ainda que fundadas.
O Pacote Anticrime inovou ao inserir outros cinco parágrafos.

§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização
criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha
atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime
disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em
estabelecimento prisional federal.
As disposições finais, a Lei n. 10.792/03 trazia recomendações de padrões mínimos
aos presídios que se destinam ao regime disciplinar diferenciado, e a prioridade na
construção de presídios federais para abrigar os presos sujeitos ao RDD.
Pelas novas disposições, torna-se obrigatória a inserção em presídio federal,
quando se tratar de líder de organização criminosa, o qual não precisa ser necessariamente
o principal, mas um dos vários dentro da hierarquia do grupo.
Assim, como à quele que atue em dois ou mais estados da federação. O que tem
se visto, mesmo antes da mudança, é que os grandes líderes são transferidos

177

SANCHES CUNHA, Rogério; PÁDUA CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de. REGIME DISCIPLINAR
DIFERENCIADO. Breves Comentários (RDD).Leituras Complementares de Execução Penal, p. 107.
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periodicamente entre os presídios federais de todo o país, justamente na tentativa de não
se fixar e aproximar de sua organização, os estendê-la a novas localidades.
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§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar
diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de
1 (um) ano, existindo indícios de que o preso:
I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal de origem ou da sociedade;
II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação
criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e
a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação
duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e
os resultados do tratamento penitenciário.
Apresenta-se aqui uma diferenciação quanto a duração do RDD, a depender se o
preso for enquadrado nas hipóteses do caput ou dos parágrafos.
Em se tratando de preso que pratique falta grave e ocasione subversão da ordem
e disciplina o prazo é de dois anos, prorrogável por períodos de dois anos quantas vezes
forem necessárias.
No caso dos parágrafos o período pode se inciar até dois anos mas as
prorrogações são anuais, também sem limitações.
As prorrogações devem ser determinadas por decisão fundamentada do juízo da
execução que apontem que o alto risco para a segurança ou o vínculo com grupo criminoso
se mantém.

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar
diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa,
principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato
do preso com membros de sua organização criminosa, associação
criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais.
A alta segurança já deve ocorrer nos presídios federais, que são classificados como
de segurança máxima. Mas deve-se atentar especificamente em se evitar o contato com
outros membros da mesma entidade criminosa, como já se viu na disposição sobre o
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banho de sol, e também quanto a grupos rivais, vez que de conhecimento que muitas vezes
a resolução de diferenças entre grupos não encerra senão com a morte.
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§ 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada
em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial,
fiscalizada por agente penitenciário.
Mais uma vez a disposição poderia ter sido disposta junto ao inciso III, já que a ele
se refere.
Como já se tem feito, os atos processuais realizados são gravados para posterior
análise.
Neste ponto, importante destacar que a princípio a gravação será armazena, pois
o direito a intimidade do preso com seus familiares deve ser resguardada.
Somente, com autorização judicial é que essas conversas poderão ser fiscalizadas,
pois presume-se que a princípio os familiares apenas trataram de suas relações pessoais.
Contudo, há evidencia de que houve alguma forma de envolvimento do familiar com a
organização ou associação criminosa a que faz parte o preso, vendo e trazendo
informações, esse direito pode ser quebrado. Se assim noa fosse a medida restaria fadada
ao insucesso.

§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar
diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso III
do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato
telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 (duas)
vezes por mês e por 10 (dez) minutos.
Nova disposição que trata das visitas. Considerando o maior isolamento do preso
em RDD, o legislador previu formas de contato dele com o mundo exterior, em especial
sua família e advogado, mesmo que diante de diversas restrições.
Como dito, é comum que presos em RDD cumpram a medida em estabelecimentos
prisionais distantes do local da culpa, o que pode impossibilitar os familiares de visitá-lo.
Assim, se em seis meses não houver visitas será concedida a possibilidade de contato
telefônico, na mesma periodicidade da visita pessoal, porém por 10 minutos.
O dispositivo parece presumir que nesses seis meses os familiares tentaram de
alguma forma visitar, mas que por qualquer motivo não conseguiram.
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Porém, se de plano o preso informar que seus familiares não tem condições de
visitá-lo, não há motivos para aguardar esse prazo, inexistindo a princípio óbice em desde
logo se iniciar as conversas telefônicas, como se visita fosse.
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Entendimento contrário traria prejuízo e ofensa a isonomia do preso, cuja família
tem maior condição econômica ou que reside mais próxima a ele.
CONCLUSÃO
Promover a segurança pública é dever do Estado, iniciando-se por uma boa política
criminal, passando pelo Legislativo na aprovação de leis que criem mecanismos hábeis aos
fins pretendidos. Restando ao Poder Executivo cumprir as determinações e aos órgãos de
controle como o Ministério Público e a própria sociedade exigir esse cumprimento.
Somente com a efetivação das medidas é que poderá avaliar se as alterações foram
salutares para frear o problema da criminalidade que persiste aos muros das penitenciárias,
ou se mais uma vez está-se diante de um direito penal simbólico.
Pautou-se aqui em trazer breves comentários às diferenças no regramento do
Regime Disciplinar Diferenciado, sem maiores incursões nas problemáticas que podem
advir desse recrudescimento da medida.
Não é demais lembrar que dentro do Estado democrático de Direito é
imprescindível, especialmente diante de medidas tão drásticas e que restringem
sobremaneira os direitos dos presos que há de se estar em alerta para eventuais abusos,
que suprimam direitos ou desvirtuem os fins da pena além do previsto na lei e na
Constituição Federal.
É preciso levar em conta as intenções do legislador e do momento que o Brasil
enfrenta para correta aplicação do instituto, evitando abusos e injustiças.
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Resumo: O tema a ser abordado no presente artigo busca analisar qual é o negócio jurídico
existente entre o trabalhador e os aplicativos digitais, além de examinar a possibilidade de
esta ser reconhecida como uma relação de emprego. Aprofundando na Reforma
Trabalhista, serão analisadas as inovações e as lacunas da relação do trabalho intermitente,
bem como a realidade diante da uberização devido à falta de regulamentação jurídica e
estrutural para os trabalhadores subordinados aos aplicativos de entrega. Todavia, essa
nova forma de prestação de serviço trouxe controvérsias quanto ao seu real
enquadramento e suas consequências, vez que houve um aumento de trabalhadores
informais sendo submetidos a situações precárias e quase desumanas, ficando
desamparados pelos direitos trabalhistas. Com isso, este artigo tem como base uma análise
jurídica infra e constitucional, pesquisas documentais e bibliográficas para adentrar sobre
essa precarização dos trabalhos intermitentes que acabam mascarando o número real de
desempregados no Brasil.
Palavra-chave: Direitos trabalhistas. Plataforma digital. Relação de Emprego. Trabalho
intermitente. Uberização.

Abstract: The theme to be addressed in this article seeks to analyze what is the legal
business exists between the worker and digital applications, in addition to examining the
possibility of this being recognized as an employment relationship. Going deeper into the
Labor Reform, innovations, and gaps in the relationship of intermittent work will be
analyzed, as well as the reality in the face of uberization due to the lack of legal and
structural regulations for workers subordinate to delivery applications. However, this new
form of service provision has brought controversies regarding its real framework and its
consequences, since there has been an increase in informal workers being subjected to
precarious and almost inhumane situations, being helpless by labor rights. With this, this
article is based on an infra and constitutional legal analysis, documentary and bibliographic
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research to get into the precariousness of the intermittent works that end up masking the
real number of unemployed in Brazil.

Keywords: Labor rights. Digital platform. Employment Relationship. Intermittent work.
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Uberization.
Sumário: Introdução. 1. Direitos trabalhistas constitucionais. 2. Breve evolução histórica do
direito do trabalho. 2.1. Noções conceituais dos neologismos: uberização e neoescravismo. 2.2. A Lei 13.467/2017 e os direitos trabalhistas em relação a uberização. 3. A
reforma trabalhista – lei n° 13.467/2017 – flexibilização x desregulamentação. 3.1. O
desamparo legal aos motoristas de aplicativo em virtude da inovação digital. 3.2. Jornada
móvel e variável no brasil sob a ótica do trabalho intermitente. 4. Conceitos e características
do contrato de trabalho intermitente. 4.1. Meios de controle da jornada de trabalho e a
subordinação perante o empregador. 4.2. A ressignificação do trabalho em tempos de
uberização: uma censura ao neo-escravismo. Considerações finais. Referências.
1. INTRODUÇÃO

A Constituição da República de 1988, trata o valor social do trabalho como
fundamental, passando a constar em rol taxativo neste diploma legal, estando na mesma
esfera que a dignidade da pessoa humana e outros valores democráticos. Havendo assim,
uma expectativa na melhoria das condições dos trabalhadores, tanto de vida, quanto no
aspecto laboral, além da credibilidade na diminuição das desigualdades e na inclusão social
da classe baixa e média, qual seja a parcela mais necessitada da população brasileira.
Com isso, os direitos trabalhistas passam a ser considerados direitos sociais, fazendo
parte ainda, do rol dos direitos fundamentais, os quais garantem a dignidade e cidadania
aos trabalhadores, incorporados nos valores da justiça social, como direitos prioritários no
âmbito sociojurídico. Diante disso, a Lei n° 13.467 ao entrar em vigor em 2017, reformou
diversos temas e direitos na Consolidação das Leis Trabalhistas, tanto positiva quanto
negativamente, dentre elas inovou o ordenamento trazendo o instituto do trabalho
intermitente, que foi incluído no artigo 443 da CLT, passando a prever a possibilidade de
o contrato de trabalho ser caracterizado pela existência de períodos de atividade e
períodos de inatividade, sendo o empregado remunerado somente pelo período
efetivamente trabalhado.

Nesse aspecto, a Reforma Trabalhista aborda a situação do trabalhador que integra
as novas plataformas digitais como entregadores de produtos, serviços e alimentos. Apesar
de grande desenvolvimento dos aplicativos digitais os direitos destes trabalhadores não
acompanharam tal crescimento, recebendo pouco ou nenhum amparo do ordenamento
trabalhista.
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Dessa forma, a problematização dessa pesquisa consiste em analisar a efetividade
dos direitos fundamentais do trabalhador, previstos na CRFB/88 e na CLT/2017, bem como
as dificuldades para sua concretização, principalmente após as alterações recentes da
reforma trabalhista e seus reflexos para a preservação do direito social do trabalhador na
atualidade. Além disso, o estudo analisa a fundo qual é o negócio jurídico existente entre
o trabalhador e as plataformas digitais, quais sejam: uber, rappi, ifood, etc., se existe a
possibilidade do reconhecimento desta relação como vínculo empregatício e se há direitos
garantidos a esses trabalhadores.
Diante disso, designa-se como objetivo geral estudar, à luz dos princípios
constitucionais, da legislação, doutrina e princípios processuais trabalhistas, através de
pesquisa em decisões proferidas em processos vigentes na Justiça do Trabalho,
apresentando o principal e mais atual entendimento doutrinário e jurisprudencial,
comparando as correntes favoráveis e desfavoráveis acerca de sua aplicação no Direito do
Trabalho.

Primeiramente, será abordado os direitos constitucionais trabalhistas, destacandose a importância dos princípios gerais que estão dispostos na Constituição da República
de 1988 à medida em que tratam do direito social ao trabalho. Em segundo momento, ao
aprofundarmos na Reforma Trabalhista, serão analisadas as inovações e as lacunas da
relação do trabalho intermitente, bem como eventuais rompimentos dos direitos
trabalhistas e a realidade diante da uberização devido à falta de regulamentação jurídica e
estrutural para os trabalhadores subordinados aos aplicativos de entrega.
Por fim, será analisado o controle que o empregador exerce sobre a jornada do
trabalhador e como ele pode desenvolver sua autonomia diante da realidade do trabalho
intermitente. Na mesma oportunidade, abordaremos a problematização das relações
trabalhistas no meio digital, como a subordinação cibernética, analisando, de forma crítica,
a precarização desse tipo de trabalho no cenário atual, que configura a chamada
“escravidão” legalizada. Ao final, será abordado diretamente o Trabalho Intermitente,
conceito, características e críticas às inovações e lacunas trazidas pela Reforma Trabalhista,
além dos desafios futuros dessa geração que persiste nesta área para sustento.

2

DIREITOS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS

Os direitos fundamentais são entendidos como o alicerce básico de um Estado, que
informa a concepção ideológica com a afirmação de prerrogativas e institutos inerentes à
convivência digna dos indivíduos em sociedade. Enquanto objetos do direito público, os
direitos fundamentais constituem-se em um direito especial assegurado frente ao Estado,
embora também produzam efeitos entre particulares, com mecanismos próprios de tutela
constitucional (SOUZA, 1995, p. 584).
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O direito ao trabalho como direito fundamental é importante ao desenvolvimento
do homem de modo a assegurar a dignidade cabível a cada ser humano individual, e
socialmente, seja na esfera da liberdade, seja no campo dos direitos sociais, ou ainda na
convivência harmoniosa e fraterna. Eles exigem a atuação estatal e seus mecanismos
asseguradores, para concretizar a dimensão subjetiva desses direitos, garantindo a
execução e cumprimento das imposições constitucionais (FELIPE, 2014, p.1).
A Constituição da República Federativa do Brasil, trouxe avanços significativos para
os direitos dos trabalhadores. Várias garantias já existentes na CLT receberam status
constitucional, alguns direitos foram ampliados e outros incluídos (TST, 2020, p. 1). Ela
resguarda a liberdade individual e defende os direitos do cidadão contra o Estado, quando
este age contra as carências que atingem a sociedade. O constitucionalista Jorge Miranda
(1993, p. 12) assevera:
Quanto fica dito demonstra que a Constituição, a despeito do seu
caráter compromissório, confere uma unidade de sentido, de valor e
de concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. E ela
repousa na dignidade da pessoa humana, proclamada no art. 1º, ou
seja, na concepção que faz da pessoa fundamento da sociedade e do
Estado.
Ademais, a mesma Constituição Federal de 1988 inseriu o trabalho como direito
social fundamental, preocupando-se em incluí-los nas cláusulas pétreas para evitar
retrocessos. Nessa perspectiva, Arnaldo Süssekind (2001, p.17) manifestou que:
Se os direitos e garantias individuais de índole social-trabalhista,
afirmados na Lex Fundamentaes, não podem ser abolidos por
emenda constitucional, certo é que não será defeso ao Congresso
Nacional alterar a redação das respectivas normas, desde que não
modifique a sua essência de forma a tonar inviável o exercício dos
direitos subjetivos ou a preservação das garantias constitucionais
estatuídos no dispositivo emendado. Permitir o retrocesso resultaria
em retornar aos tempos do laisser faire.
O trabalho é uma das dimensões mais importantes da vida humana, sendo pedra
fundamental na construção e na organização da sociedade, permitindo por meio de sua
análise, desenvolver as complexas e, por vezes, invisíveis relações que tecem a malha social,
uma vez que medeia a ação humana na realização do seu projeto de vir e ver. A partir dele,
o sujeito tornou-se o ator e o autor de seu espaço tempo (CORTEZ, 2019, p. 9).
O Brasil está adstrito ao princípio do não-retrocesso social, consubstanciando o
direito do cidadão frente ações contrárias às garantias sociais já estipuladas, bem como a
212

www.conteudojuridico.com.br

condição sem a qual não se pode abordar o tema dos direitos trabalhistas. O cerne da
Constituição é a valorização do homem em todas as suas dimensões, em que estão
presentes, evidentemente, o trabalho e o emprego. Os direitos previstos na Constituição
vigente são resultados de uma demanda social e democrática, expressos através de
movimentos sociais em busca de uma sociedade justa, livre e solidária (FELIPE, 2014, p.1).
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Os direitos sociais não deixam margem à dúvida de seu plano teórico do
pensamento constitucional brasileiro, todavia, no plano pragmático, a efetividade dos
direitos trabalhistas carece de melhor aplicação por aqueles que promovem o direito em
sociedade, pois é observável que a evolução dos direitos sociais trabalhistas não teve a
devida proteção de que necessita (SARLET, 2006, p. 40).
Para Felipe (2014, p. 1), o direito social funda-se como o conjunto de princípios,
refletindo sobre as relações de trabalho, objetivando a valorização do mínimo existencial,
em outras palavras, melhoria na condição social do trabalhador. O autor Cortez (2019, p.
11) corrobora com esse entendimento, para ele, “como corolário do princípio da dignidade
da pessoa humana e da necessidade de um conteúdo mínimo essencial tem-se o princípio
da proibição do retrocesso dos direitos fundamentais, em especial, o direito fundamental
social ao trabalho digno”.
Ainda segundo Felipe (2014, p.1), a proteção é dada aos trabalhadores que dela
necessitam para combater os vícios existentes nas relações de emprego. A Constituição é
intolerante a preconceitos e proíbe atos discriminatórios no momento da admissão do
trabalhador, previstos no inciso XXX do art. 7º CF, o qual determina a proibição de diferença
de salários, de exercícios de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade,
cor ou estado civil e o inciso XXXI que proíbe a discriminação de salários e outros critérios
de admissão aos deficientes físicos, veja-se:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
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;
[...]
Portanto, é inquestionável a consagração e significativa ampliação dos direitos
fundamentais do trabalhador. Os pilares fincados ecoavam a esperança de melhoria das
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condições sociais, inclusão social e diminuição das desigualdades sociais. O apanhado
normativo instituído desenhava um cenário de crescente progressividade social trabalhista,
mormente porque a própria Constituição de 1988 fez questão de ressaltar no caput do art.
7º que os direitos apresentados não eram taxativos, utilizando-se para tanto da expressão
“além de outros que visem à melhoria de sua condição social.” (QUARESMA, 2018, p. 7)
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2.1

Breve evolução histórica do Direito do Trabalho

Para que o Direito do Trabalho alcançasse o nível em que hoje se encontra, foi
necessário passar por diversos marcos importantes no Brasil, como por exemplo, a criação
do instituto do acidente do trabalho (1919); a criação do Conselho Nacional do Trabalho
que pode ser considerado como o embrião da Justiça do Trabalho no Brasil (1923); o
direito às férias de 15 dias úteis para os trabalhadores de estabelecimentos comerciais,
industriais e bancários (1925) e, a criação do Ministério do Trabalho pelo então Presidente
Getúlio Vargas (1930).
Com o propósito de ascensão e desenvolvimento, houve um aumento significativo
nas legislações sobre o tema a partir da promulgação da Carta Constitucional de 1934,
sendo a primeira constituição a elevar os direitos trabalhistas ao patamar constitucional,
tendo em vista sua elaboração influenciada pelas Constituições de Weimar e a
Americana. Estas elencaram ainda normas como salário-mínimo, jornada de trabalho de
8 horas diárias, férias, repouso semanal, pluralidade sindical, indenização por despedida
sem justa causa e a efetiva criação da Justiça do Trabalho, as quais asseguraram maior
liberdade e autonomia.
Diante da necessidade de uma sistematização das leis sobre o Direito do Trabalho,
surge em 1943, através do Decreto-lei nº 5.452/43 a CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho. Em 1988, é aprovada a nova Constituição, na qual o homem torna-se o objeto
principal, abandonando o individualismo e valorizando o coletivo, resgatando-se a
dignidade da pessoa humana.
A Constituição de 1988 destaca uma nova relação entre o sindicato e o Estado,
baseada na organização e autonomia de administração sindical, evidencia também as
modificações mais expressivas, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48
para 44 horas; a generalização do regime do FGTS e a suspensão da estabilidade decenal;
indenização nos casos de demissão sem justa causa; elevação do adicional de hora extra
para no mínimo 50%; aumento da remuneração de férias em 1/3; garantia da licença
gestante para 120 dias e a criação da licença paternidade; elevação para idade mínima
para trabalhar em 14 anos; dentre outros.
Outra evolução trazida formalmente pela CR/1988, é a relação, no artigo 7º, dos
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e outros que visam à melhoria de sua
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condição social. No parágrafo único, acrescentou os direitos assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos. No artigo 8º, estabeleceu a liberdade sindical; e, no artigo 9º,
o direito de greve. (TST, 2020, p. 1)
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E então com a edição da Emenda Constitucional 45/2004, amplia-se a competência
da justiça do trabalho, para que possam solucionar também lides oriundas de todas as
demais relações de trabalho, bem como as últimas mudanças significativas ocorridas no
cenário trabalhista brasileiro como a Emenda Constitucional nº 72 de 2013, onde ampliou
o rol de direitos assegurados aos trabalhadores domésticos e a aprovação da Reforma
Trabalhista em julho de 2017, pela Lei n° 13.467/17.
O arcabouço normativo apontado elucida as vigas mestras para a construção do
Estado Democrático de Direito que, ao olhar o homem como um fim em si mesmo e,
consequentemente, combater o uso de sua força de trabalho como mero instrumento,
reforça a importância concedida ao valor trabalho para a inclusão social e redução das
desigualdades sociais. Nesse sentido, Delgado (2018, p. 65) pontua que:
O Estado Democrático de Direito concebido pela nova Constituição
funda-se em um inquebrável tripé conceitual: a pessoa humana, com
sua dignidade; a sociedade política, concebida como democrática e
inclusiva; e a sociedade civil, também concebida como democrática
e inclusiva. Ora, na conformação de todos os elementos desse tripé,
em especial a garantia de efetiva dignidade à pessoa humana, além
da garantia de efetivação das ideias de democratização e do caráter
inclusivo da sociedade política e da sociedade civil, ostenta papel
imprescindível o Direito do Trabalho.
2.2

Noções conceituais dos neologismos: Uberização e Neo-escravismo

Com a tecnologia cada vez mais presente no trabalho surge o neologismo
"uberização”, que diz respeito a uma nova forma de relação entre empresa e trabalhador,
em contrapartida, também se trata de uma nova forma de controle. Essa tendência surgiu
como alternativa para o grande índice de desempregados, contudo, precarizou os direitos
trabalhistas.
A Uber, empresa que dá origem ao termo “uberização”, foi fundada em 2009, na
Califórnia, com a proposta inicial de oferecer caronas, tendo grande repercussão e
resultando em sucesso, expandiu-se para diversos outros países, inclusive no Brasil, se
fazendo presente em quase todas as grandes cidades, oferecendo um baixo preço pelas
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corridas, se comparado aos convencionais táxis. Diante disso, esse método foi reproduzido
por diversas outras empresas, como o Ifood e Rappi, aplicativos de entrega sob demanda.
Contudo, apesar da facilidade em tornar essa forma de trabalho como subsistência
diante do alto índice de desemprego, qual seja de 14,1% em 2020, segundo a agência de
notícias IBGE, os motoristas de aplicativos não possuem nenhum vínculo trabalhista com a
empresa, são autônomos, e por isso, assumem diversos riscos para finalizar a entrega do
serviço solicitado, já que os restaurantes fornecem tão somente a comercialização de seus
produtos e a plataforma digital apenas medeiam o vínculo entre vendedores e
entregadores.
De antemão, é necessário explicitar que o vínculo empregatício no Brasil se dá pelos
requisitos: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração,
dispostos nos artigos 2° e 3° da CLT. Tradicionalmente, o empregado é contratado para
prestar serviços para o empregador, tendo uma carga horária definida mediante
pagamento de salário. Em contrapartida, o fenômeno da uberização se entende pela
ausência de vínculo direto com o trabalhador, onde os motoristas, motociclistas e ciclistas
assumem toda a responsabilidade dos meios de produção.
Dentre os neologismos que serão abordados nesse artigo, está o Neo-escravismo,
e para compreender o conceito deste novo termo, é importante entender a origem da
palavra escravidão.
A escravidão surgiu com a chegada e colonização dos Portugueses no Brasil, Nessa
perspectiva, pontuou Sérgio Buarque de Holanda (1983, p. 22):
Neste caso, o Brasil não foi teatro de nenhuma grande novidade. A
mistura com gente de cor tinha começado amplamente na própria
metrópole. Já antes de 1500, graças ao trabalho de pretos trazidos
das possessões ultramarinas, fora possível, no reino, estender a
porção do solo cultivado, desbravar matos, dessangrar pântanos e
transformar charnecas em lavouras, com o que se abriu passo à
fundação de povoados novos. Os benefícios imediatos que de seu
trabalho decorriam, fizeram com que aumentasse incessantemente a
procura desses instrumentos de progresso material, em uma nação
onde se menoscabavam cada vez mais os ofícios servis.
Os Portugueses, portanto, já se favoreciam da proximidade geográfica com a África
para se valer da mão de obra barata dos negros e deles se aproveitavam para que fizessem
o que não estavam dispostos a fazer – trabalhar na agricultura, usufruir da terra, produzir
e servir subjugados à autoridade da dominação estrangeira. (COSTA, 2018, p.35)
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Ainda segundo Costa (2018, p.35), os Portugueses buscavam um enriquecimento
fácil, baseado no que se pode fazer para conquistar o poder sem grandes esforços.
Buscavam o usufruto à ética do trabalho, e para isso não importava ter gosto pelo trabalho
e sim receber benefício antes de precisar trabalhar.
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A passagem do escravismo para o trabalho livre e assalariado é demarcado e
delineado por um movimento econômico de transição da agricultura para uma
modernização tardia, onde a exploração de mão de obra patrocinou toda essa mutação
social. Os novos escravos estão trabalhando em jornadas extenuantes, sem a preservação
de sua saúde e dignidade a baixos salários (COSTA, 2018, p.42). A forma de trabalho livre
conquistado com o fim do escravismo e o respaldo do capitalismo que auxilia cada vez
mais a exploração dos trabalhadores é criticado pelo Professor Gaspar Andrade (2014, p.
112):
Sem querer entrar na polêmica desencadeada pelos marxistas –
ortodoxos e não ortodoxos – entre o trabalho vivo e trabalho morto;
trabalho produtivo e improdutivo; trabalho material e trabalho
imaterial; entre classe proletária ou classe assalariada – o fato é que,
para todos eles, no sistema capitalista, a força de trabalho aparece
como uma mercadoria, controlada e disciplinada de maneira militar.
Dessa forma, as transformações sociais movidas pelos impulsos da burguesia em
uma fase pós-industrial de trabalho trazem consequências diretas ao mundo do trabalho,
como precarização das relações de trabalho, exploração, ofensa há direitos trabalhistas. A
abertura ao mercado internacional que acelera cada vez mais a globalização, favorece a
modificação do ethos do trabalho (ESTEVES, 2015, p. 174).
Nesse contexto, à medida que a sociedade evolui, o mundo do trabalho se transforma. Nos dias de hoje, há uma complexidade de relações de trabalho: trabalhador
celetista, autônomo, intermitente, teletrabalho, prestador de serviços, terceirizado, empreendedor individual, etc. Sobre a transição no mundo do trabalho, reflete o doutrinador
Gaspar Andrade (2014, p. 65), em artigo:
Em apenas um século de sua dominação de classe, a burguesia criou
forças de produção mais imponentes e mais colossais que todas as
gerações precedentes reunidas. O domínio das forças naturais, o
maquinismo, as aplicações da química à indústria e a agricultura, a
navegação a vapor, as ferrovias, o telégrafo, o desbravamento de
continentes inteiros, a canalização de rios, o aparecimento súbito de
populações – em que século anterior se poderia prever que tais
forças produtivas cochilavam no seio do trabalho social?
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Assim, se justifica a criação do conceito de Neo-escravismo, ou escravidão
contemporânea, sobretudo para evidenciar os diversos abusos e violações dos direitos
trabalhistas.
Para Antunes (2002, p. 189), o trabalhador tornou-se “polivalente e multifuncional”,
exercendo diversas atividades dentro de um mesmo cargo, sendo obrigado a cumprir uma
carga horária cada vez mais exaustiva, tanto no ambiente físico do trabalho, como de forma
remota, sendo certo que a possibilidade deste tipo de jornada, somado a jornada ordinária
já imposta, representa um retrocesso social. Esse movimento atinge sobremaneira, os
trabalhadores, que presos a subordinação aos seus empregadores, se submetem a formas
de trabalho atentatórias à dignidade, que em razão de sua reincidência, ficaram conhecidas
como formas contemporâneas de trabalho escravo.
Assim, a forma do Neo-escravismo traz traços e características diferentes da
escravidão nos tempos de colônia. Naquela, a mão de obra é economicamente vantajosa
e farta e está presente tanto na zona urbana como na rural, vinculada sempre a vantagem
econômica, considerado o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a
executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas
escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades de seus
senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias.
No momento atual, alguns empregados se submetem a uma entrega extraordinária
aos empregos, onde toda sua produtividade é explorada, sujeitando a condições de
trabalho desumanas, sendo mantidos em trabalhos forçados, jornadas exaustivas, além de
condições degradantes. Essas práticas são consideradas análogas à escravidão
contemporânea, sendo apenas uma dessas situações suficientes para configurar a
exploração de trabalho escravo.
3

A LEI 13.467/2017 E OS DIREITOS TRABALHISTAS EM RELAÇÃO A

3.1

A Reforma Trabalhista
desregulamentação

UBERIZAÇÃO

–

Lei

n°

13.467/2017

–

flexibilização

x

A Lei n° 13.467 ao ser sancionada em 2017, trouxe uma série de mudanças na
legislação trabalhista brasileira, as quais 40 foram denominadas de Reforma Trabalhista. A
legislação foi apresentada em meio à crise econômica e política pela qual o Brasil vinha
passando, com níveis de desemprego atingindo a casa dos 12,7% no ano de 2017, devido
a isso, o projeto de lei tramitou em regime de urgência e foi rapidamente aprovado como
forma de garantia dos atuais postos de trabalho e um impulso na criação de novos
empregos, tratando-se, pois, de verdadeira modernização exigida pelas novas relações de
trabalho (ROSSI, 2018, p. 40).
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A tramitação acelerada e sem uma efetiva participação popular são algumas das
críticas sofridas pela novidade legislativa, que teria sido aprovada com o intuito de
favorecer os empresários, suprimir ou reduzir direitos dos trabalhadores e autorizar a
flexibilização ampla e irrestrita de direitos por norma coletiva. É esta a crítica de autores
como Vólia Bomfim Cassar (2018, p. 1):
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O conteúdo da Lei 13.467/2017 desconstrói o direito do trabalho
como conhecemos, contraria alguns de seus princípios básicos,
suprime regras favoráveis ao trabalhador, prioriza a norma menos
favorável ao empregado, autoriza a livre autonomia da vontade
individual; permite que o negociado individualmente e coletivamente
prevaleça sobre o legislado (para reduzir direitos trabalhistas),
valoriza a imprevisibilidade do trabalho intermitente, exclui regras
protetoras de direito civil e de processo civil ao direito e processo do
trabalho.

Por outro lado, o autor Rossi (2018, p. 38) diz que, a legislação foi saudada pela
classe empresarial, para quem o Direito do Trabalho brasileiro é um dos mais custosos do
mundo, pois encarece em muito os custos produtivos com um elevado número de
encargos sociais a serem recolhidos para pagamento do trabalhador. Outro ponto
frequentemente noticiado pelos apoiadores da Reforma é o que chamam de
protecionismo exacerbado da Justiça do Trabalho em favor dos trabalhadores, ressaltando
que a figura do operário pensado pela CLT, nos anos 40, não mais existe diante de um
mundo moderno e globalizado. Esta ideia é sintetizada pelo ministro Ives Gandra da Silva
Martins Filho (2017, p. 3):
A reforma, sob tal prisma, veio para colocar limites ao ativismo
judiciário trabalhista, não muito diferente daquele praticado por
outros ramos do Judiciário, mas vincado pela unilateralidade e
excesso, tornando insuportável o seu peso sobre o empresariado
nacional, que tem perdido competitividade internacional e
capacidade de geração e manutenção de empregos.
Como pode-se observar pelo entendimento acima, é a polarização a respeito da
Reforma Trabalhista que está vinculada a concepções político-ideológicas, sobretudo
quanto ao papel do Estado na regulação da economia e das relações de trabalho. Porém,
ressalta-se que o presente artigo não busca posicionamentos políticos e ideológicos, tão
somente analisar os impactos trazidos por tal mudança no ordenamento jurídico nacional,
partindo-se de uma análise constitucional.
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No contexto de modificações trazidas pela reforma trabalhista, a flexibilização do
Direito do Trabalho surge como uma opção. Para Sérgio Pinto Martins (2000, p. 25), essa
se caracteriza por ser o “conjunto de regras que tem por objetivo instituir mecanismos
tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica, política ou
social existentes na relação entre o capital e o trabalho”.
A flexibilização, por outro lado, não se confunde com a desregulamentação: para
grande parte da doutrina, esta consistiria na ausência total de intervenção do Estado nas
relações de trabalho, cuja regulação competiria à autonomia privada, individual ou coletiva.
A flexibilização, no entanto, manteria um padrão mínimo de direitos impostos pela norma
estatal a ser respeitado, relegando um maior espaço de adaptação aos indivíduos (CUNHA,
2004, p. 119).
Deve-se observar, entretanto, a advertência trazida por alguns autores no sentido
de que a flexibilização trabalhista pode ser utilizada como um meio de desregulamentação
dos direitos dos trabalhadores. No mesmo caminho, é a ressalva bem colocada por Carlos
Roberto Cunha (2004, p. 118), para quem a flexibilização “tende a reduzir agressivamente
a rede de proteção da tutela do trabalho, quando deveria significar tão-somente arrefecer,
sem desnaturar, o princípio da proteção, princípio-mor que governa o Direito do Trabalho”.
Vale ressaltar que, de acordo com o autor Felipe (2014, p. 1), o direito ao trabalho
resulta de toda uma construção principiológica e doutrinária, reconhecendo o homem
como ser universal que deve participar da construção da sociedade em cujo pacto social
está inserido. Entretanto, não basta o simples acesso ao trabalho, o trabalhador ao prestar
seus serviços para o empregador terá direito a uma contraprestação, que lhe proporcionará
uma condição de suprir suas necessidades vitais básicas. Tais direitos subsistentes da
relação laboral estão consagrados no art. 7º da CF/88.
3.2

O desamparo legal aos motoristas de aplicativo em virtude da inovação digital

No século XX, a relação empregatícia se caracteriza ao ter de um lado a presença do
empregado – considerado a parte hipossuficiente, que precisa oferecer mão de obra para
receber subsistência, e do outro lado, o empregador – possuidor dos meios de produção.
Para que seja regulado esse desequilíbrio e resguardado os direitos de ambos, há a
aplicação das normas pela Consolidação das Leis Trabalhistas.

Ao analisar que esses meios empregatícios têm sido o grande gerador de renda e
que ainda, conseguiu fomentar a economia proporcionando subsistência a várias famílias
brasileiras, há que se considerar, que este serviço é disponibilizado de uma forma informal,
sem amparo, proteção e segurança. Em contrapartida, apesar da grande relevância para a
economia e para muitas famílias brasileiras que tiram seu sustento do trabalho vinculado
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aos aplicativos, o processo de desregulamentação e informalidade trabalhista tem crescido
junto da precariedade, da insalubridade e da falta de amparo social a esses trabalhadores.
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Ante o exposto, esta inovação contratual ainda permite que acordos coletivos e
convenções coletivas tenham prevalência sobre o disposto em lei (611-A CLT), o que nos
faz pensar que diante das lacunas existente quanto ao tipo contratual necessária se faz a
regulamentação em sede de acordos ou convenções quanto à jornada mínima semanal,
para que assim o trabalhador possa garantir um mínimo mensal, assim como estipular as
classes de trabalhadores que possam laborar de maneira intermitente, classificando os a
depender da função do qual exerçam, ou mesmo a faixa etária de idade permitida para o
tipo contratual. Diversas são as lacunas que podem ser regulamentadas através de
convenções coletivas ou acordos, considerando que a medida provisória perdeu sua
vigência, podemos pensar nessa regulamentação em um futuro mais próximo por meio
dos direitos coletivos.
No âmbito do trabalho, atualmente encontram-se diversas plataformas digitais,
alcançando setores da economia de transportes, serviços, profissionais liberais, entre
outros. Essas plataformas criam um mercado de pessoas conectado com os consumidores,
que necessitam de serviços específicos oferecidos por outras pessoas. A virtualidade da
interconexão promove o encontro do trabalhador prestador com o consumidor, sujeitos
que dificilmente se encontrariam por meios físicos ou presenciais. (OLIVEIRA, 2020, p. 158)
Os restaurantes vinculados aos aplicativos de comida, em tese, são empreendedores
ou donos de “empresas independentes”, em vez de empregados tradicionais. Isto permite
às empresas minimizar os custos de mão de obra, na linha de custo marginal zero, bem
como transferir riscos ou mesmo se blindar contra eventuais ações judiciais. Todavia,
defender essa suposta autonomia significa não poder obrigar os motoristas e ciclistas a
comparecerem em um local e horário específicos. E essa incerteza quanto à disponibilidade
poderia causar estragos em um serviço cujo objetivo é transportar passageiros e alimentos
sem interrupções, quando e onde quiserem os usuários. (LEME, 2020, p.141)
Ainda de acordo com Oliveira (2020, p. 162), nessas plataformas digitais de trabalho,
vários riscos do negócio são repassados ao trabalhador, a exemplo do cancelamento das
chamadas, do tempo de espera não remunerado aos motoristas e ciclistas e do risco social
de doença ou acidente, além das despesas com equipamentos ou veículos.
Assim, apesar de alcançarem um meio de subsistência, esses trabalhadores deixam
de receber garantias e proteções, pois, além de arcar com seus próprios recursos e meios
de produção, têm de custear com os riscos dessa atividade. Desse modo, antes da
legislação priorizar o preenchimento dos cinco requisitos jurídicos para caracterizar a
existência do vínculo empregatício, há de se perceber, em contrapartida, quais são as
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consequências negativas e os eventuais problemas ocasionados em decorrência dessa
desregulamentação.
Não obstante, na circunstância atual desses funcionários que dependem do
sustento familiar das plataformas digitais, acabam aceitando a subordinação da prestação
de serviço mesmo sem o respaldo legal e o amparo dos direitos. A faixa salarial desses
trabalhadores, a partir de um tempo de vivência de trabalho via plataforma, é bastante
diminuta e, logicamente, inversa às propagandas que as plataformas fazem. Surge, assim,
o discurso em que o lema é que esta remuneração é melhor que nada. (OLIVEIRA, 2020, p.
158)
Em suma, os trabalhadores das plataformas digitais são colocados na relação
contratual formal, na posição jurídica de parceiros autônomos. São livres para trabalhar ou
não no horário que escolher, porém, por não ganharem o suficiente, são compelidos a
trabalhar uma jornada exacerbada fisicamente e mentalmente possível. É imprescindível
destacar que apesar de estarem em uma condição de autônomos, não as tem para fixar o
preço do próprio trabalho nem mesmo para rejeitar clientes ou avaliar o vínculo de parceria
na plataforma digital.
A Corte de Cassação francesa, no caso Take Eat Easy de 2018, qualificou como
contrato de emprego a relação existente entre a referida plataforma digital e seus
entregadores ciclistas. Após essa decisão, a maioria desses trabalhadores deve ser
qualificada como empregados na França, o que permitirá que se beneficiem da proteção
do Direito do Trabalho e da Seguridade Social. (DOCKÈS, 2020, p.172)
O interesse por essas proteções garantidas pelo reconhecimento da relação de
emprego, como ocorreu na França, parece óbvio, já que elas evitam que esses
trabalhadores se tornem uma espécie de subempregados, mal pagos e superexplorados.
No Brasil, enquanto não ocorre tal reconhecimento, aplica-se, no âmbito das relações de
trabalho, inclusive em plataformas digitais, a norma mais benéfica ao trabalhador, num
eventual desamparo legal. A condição mais benéfica ao trabalhador deve entender-se por:
vantagens já conquistadas e não podendo ser modificadas para prejudicá-los.
Para Chaves Júnior (2019, p. 24), o Direito do Trabalho deve atentar para a
circunstância de o capitalismo tecnológico não efetuar a disciplina dos corpos, mas sim o
controle da mente e da criatividade do trabalhador, o que dificulta a identificação dos
elementos caracterizadores da relação de emprego.
Esse é o desafio atual de todos os operadores do direito na área do Trabalho:
apreender os fenômenos gerados pelas novas tecnologias, analisando caso a caso as
relações de trabalho estabelecidas, incumbindo-lhes verificar a presença ou não dos
pressupostos do vínculo empregatício, tal como disciplinados no art. 3º da CLT. Só assim
222

www.conteudojuridico.com.br

será possível averiguar a condição de empregado por parte de trabalhador, estendendolhe a proteção jurídica outorgada pela legislação trabalhista, em toda a sua extensão,
inclusive no que diz respeito à jornada de trabalho, patamar mínimo remuneratório,
recolhimento de contribuição previdenciária e outros (ALVES PINTO, 2017, p.199)

4.1
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4
JORNADA MÓVEL E VARIÁVEL NO BRASIL SOB A ÓTICA DO TRABALHO
INTERMITENTE
Conceitos e características do contrato de trabalho intermitente

O contrato de trabalho intermitente é uma exceção ao contrato de trabalho comum
e jornada fixa de oito horas diárias e 44 semanais, tendo em vista que a prestação de
serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de
prestação de serviços, não havendo previsão de jornada fixa nem de quantidade de horas
a serem trabalhadas. Portanto, o trabalhador não possui uma previsão de dias a serem
trabalhados nem horário de entrada e saída, conforme se infere do §3º do art. 443 da CLT:
Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a
prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo
com alternância de períodos de prestação de serviços e de
inatividade,
determinados
em
horas,
dias
ou
meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e do
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação
própria.
No trabalho intermitente, o empregado é regularmente contratado, com registro
em carteira, com todos os direitos garantidos, mas em um sistema mais flexível de trabalho,
conforme dizeres PAPEL; DUTRA; MAGNO (2017, p.44)
Embora seja um contrato atípico, não há qualquer limitação quanto ao seu uso, de
modo que poderia até se expandir de forma sistemática tanto no mercado de trabalho e
quanto aos trabalhadores subordinados à uberização.
Nesse sentido, algumas das características e exceções nesse modelo contratual, é a
inexistência de horário ou carga horária predefinida; como o empregado é contratado sem
jornada prefixada o pagamento é apenas das horas efetivamente trabalhadas, sem o
cômputo das horas à disposição do empregador. Essas condições representavam
expressiva insegurança do salário mensal, que poderia chegar a ser inferior ao piso salarial
da categoria, nos termos do §5º do art. 452-A da CLT.
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Nesse sentido, há de se reconhecer que essa situação gera além da insegurança,
instabilidade à parte hipossuficiente, pois, a garantia de que o valor horário do saláriomínimo deva ser respeitado não significa, por si só, a garantia da contraprestação mensal.
Ainda no sentido de buscar uma melhor alternativa para resguardar os direitos e a
qualidade de vida dos motoristas e ciclistas de aplicativos digitais, apesar de não se
reconhecer o vínculo laboral formalmente nas relações entre os entregadores e as
empresas de aplicativos, o que se observa, na realidade, é a instabilidade jurídica e, por
vezes, a imposição de óbices infundadas sobre a execução de tais atividades, os quais
sobressaltam, inclusive, aos interesses previamente firmados entre as partes.
Na modalidade do trabalho intermitente há direitos reconhecidos que a eles não
são destinados, como: previsão de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas
de 1/3 proporcionais, além das parcelas ordinárias (remuneração, repouso semanal
remunerado e adicionais legais), conforme § 6º, art. 452-A da CLT
§ 6o Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado
receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: I remuneração; II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; III
- décimo terceiro salário proporcional; IV - repouso semanal
remunerado; e V - adicionais legais.
Nesse sentido, considerando que há exceção no reconhecimento do vínculo
empregatício dos trabalhadores intermitentes apesar de não, necessariamente, cumprir
todos os requisitos determinantes, há de se buscar e alcançar a legitimação da relação
trabalhista entre entregadores e estabelecimentos de plataformas digitais.
4.2
Meios de controle da jornada de trabalho e a subordinação perante o
empregador
Nos aplicativos digitais, a exemplo da “Uber”, a vigilância sobre o motorista é
ininterrupta, pois sabe-se o seu local exato em tempo real e até se programa a sua próxima
viagem. Quando o motorista indica que encerrará sua jornada, a Uber lhe envia mensagens
de estímulos e até com oferta de premiações para a continuidade de disposição ao
trabalho.

Por outro lado, não há escolha do motorista quanto às viagens demandadas, aliás
o trabalhador sequer sabe qual itinerário irá percorrer com o cliente demandante. Caso o
motorista tente burlar o sistema da Uber recusando corridas curtas, o poder punitivo se
manifesta severamente: “A rejeição de viagens não rentáveis coloca em risco a
continuidade do motorista no aplicativo, uma vez que a empresa pode suspendê-lo ou
excluí-lo” (OITAVEN; CASAGRANDE; CARELLI, 2018, p. 19).
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As empresas de delivery elaboram termos de uso para que os entregadores
assinem e concordem, ficando claro que as empresas não têm responsabilidade por
qualquer prejuízo ou danos decorrentes ou relativos a atividades de entrega, apesar dessa
situação há uma possibilidade de comprovar a existência de dois requisitos pilares para o
reconhecimento do vínculo empregatício, a pessoalidade, quando o entregador não pode
fazer o serviço, não o faz substituir por outro e a pessoa física, vez que aceitam
entregadores de pessoa jurídica.
Trabalham de segunda-feira a domingo sem qualquer contrato, em jornadas que
podem ultrapassar as 24 horas seguidas, há afirmação da não eventualidade, arriscandose entre carros e ônibus, sem garantias ou proteções legais e, muitas vezes, por menos de
um salário-mínimo, reconhecendo a existência da onerosidade a partir da contraprestação.
Por fim, comprovando mais uma vez a existência da subordinação às plataformas
digitais, estas disponibilizam, aos entregadores, um contrato constituído de forma
unilateral, conforme a vontades das empresas, não sendo possível discutir as cláusulas. Os
“Termos e Condições” de uso das plataformas exigem que os trabalhadores se cadastrem
na condição de autônomo, afastando, com isso, qualquer obrigação empregatícia.
Nesse sentido, é de bom alvitre regular essa relação, pois existe um nível de
subordinação entre os entregadores e as empresas por aplicativos. Aquele, por exemplo
investe na compra de um veículo e essa pode desligá-lo sem maiores explicações, estando
sem proteção nenhuma quanto aos seus direitos trabalhistas.
Na prática, os entregadores após serem devidamente cadastrados, recebem
notificações de pedidos de entrega nas proximidades em que ele se encontra, ou seja, suas
entregas/viagens só serão abertas para cumprimento somente para estabelecimentos em
que ele se encontre a um determinado raio de distância, caso contrário seu acesso não fica
sequer liberado para aceitar tal diligência. Ao aceitar uma entrega, o parceiro deve retirar
o pedido no restaurante e seguir até o consumidor, independente das condições; após
tantas entregas, o “colaborador” pode optar entre receber pagamentos a cada 7 dias na
conta bancária ou quando desejar por outro aplicativo de pagamento.
Assim, apesar de não ter uma legislação específica, já existem decisões que
reconhecem o vínculo trabalhista entre as empresas de aplicativos e os entregadores, por
preencherem todos os requisitos presentes no art. 3º da CLT. Em 2019, as empresas de
aplicativos já eram os maiores empregadores do Brasil, com 3,8 milhões de pessoas
vivendo do trabalho dessas plataformas, mesmo não tendo o reconhecimento de qualquer
vínculo ou relação trabalhista.
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Entretanto, as condições fáticas, às quais os entregadores são submetidos, nem
sempre atendem às características que revestem o trabalho autônomo, ou seja, dentre
outras, a liberdade e independência de desenvolverem suas atividades e a fixação livre do
preço do serviço por parte do prestador. A grande discussão na Justiça do Trabalho,
entretanto, é identificar qual o vínculo entre as duas partes e, para solucionar o impasse,
especialistas apontam a necessidade de uma regulamentação própria, sendo urgente que
o legislador o faça.
Todavia, o vínculo entre os entregadores e as empresas dos aplicativos já existem,
atendem todos os cinco requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo
empregatício, estando pendente tão somente o reconhecimento legislativo. Nesse viés, o
Recurso Ordinário Trabalhista 0011710-15.2019.5.15.0032 do TRT-15 em Campinas (SP),
reconheceu o vínculo trabalhista entre um motorista e a empresa Uber, conforme decisão
divulgada em 26 de abril de 2021, conforme:
O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COMO SUPOSTO
INVIABILIZADOR DO NEGÓCIO (DO AVANÇO DA "MODERNIDADE
E DA TECNOLOGIA"). 1. O Procurador Regional do Trabalho Dr.
Cássio Casagrande, no artigo "Com motoristas empregados, o Uber
acaba? Os saltos tecnológicos do capitalismo e a regulação da
economia digital" , de 1.3.2021, afirma que: "Tudo isso apenas está
se repetindo agora na" quarta "revolução industrial. O trabalho com
a intermediação de aplicativos gerou uma massa de trabalhadores
precários, destituídos de qualquer proteção. Cedo ou tarde, pelo
legislativo ou pelo judiciário, a regulação virá. Se o Uber não
conseguir manter certos direitos sociais para seus motoristas, a
empresa pode, sim, desaparecer. E isso não é ruim, pelo contrário.
Será substituída por outras mais eficientes. O mais provável é que
ela puramente se adapte (já o está fazendo em estados como Nova
Iorque e Califórnia, onde é obrigada por lei a pagar salário-mínimo
e limitar a jornada de motoristas). Mas as corridas e entregas vão
ficar mais caras para os consumidores se direitos forem
reconhecidos aos motoristas? Provavelmente sim, porque hoje elas
estão artificialmente baratas, pois o" modelo de negócios "destas
empresas inclui superexplorar trabalhadores e sonegar
contribuições fiscais e previdenciárias (e na verdade somos nós
contribuintes que estamos subsidiando a empresa). O aumento no
preço dos bens de consumo e serviço em razão da criação de
direitos sociais é inevitável, e é um progresso. Do contrário, vamos
defender que nossas roupas sejam feitas por crianças trabalhando
em regime de servidão ou que se restabeleça o transporte urbano
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por tração humana. Creio que não queremos voltar aos tempos do"
King Cotton "no Sul dos EUA, nem ao Brasil Império do palanquim
e da liteira." O artigo do Dr. Cássio Casagrande mostra que a
tecnologia sempre será bem-vinda, porém não pode ser utilizada
como forma de subtrair os direitos dos trabalhadores. O baixo custo
do serviço prestado por meio da plataforma não pode ser
suportado pelos motoristas, pois quem desenvolve a atividade
econômica tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais
dos trabalhadores, sob pena de prática de concorrência desleal com
os serviços até então estabelecidos, provocando uma erosão social
com o aniquilamento dos direitos fundamentais dos trabalhadores.
2. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário do
trabalhador para reconhecer o vínculo de emprego.
(TRT-15
ROT:
00117101520195150032
001171015.2019.5.15.0032, Relator: JOAO BATISTA MARTINS CESAR, 11ª
Câmara, Data de Publicação: 26/04/2021)
5 A RESSIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO EM TEMPOS DE UBERIZAÇÃO: UMA
CENSURA AO NEO-ESCRAVISMO.
O avanço das forças produtivas apropriadas pelo capital, aliado ao contexto de
transformação das relações socioculturais que abarcam as esferas da produção e do
consumo, tem possibilitado a ascensão do fenômeno da uberização do trabalho, termo
derivado da forma de organização da empresa Uber. (FRANCO, FERRAZ, 2019, p. 01)
Para Abílio (2019, p. 02), a definição de uberização do trabalho se refere a uma
nova forma de gestão, organização e controle do trabalho que se firma como tendência
global no mundo do trabalho. Nesta definição, o uberização se concretiza em uma
multidão de trabalhadores subordinados a uma única empresa. Tal processo atualmente
consolida o trabalhador como um auto gerente-subordinado que já não é contratado, mas
se engaja no trabalho via a adesão às plataformas.
Nessa condição de quem adere e não mais é contratado, o trabalhador uberizado
encontra-se inteiramente desprovido de garantias, direitos ou segurança associados ao
trabalho; arca com riscos e custos de sua atividade; está disponível ao trabalho e é
recrutado e remunerado sob novas lógicas. (ABÍLIO, 2019)
Como destaca Antunes (2000), sob o sistema do capital, o trabalho é esvaziado de
sentido, uma vez que se torna uma atividade mediada para a produção de valor ao
capitalista. Enquanto manifestação de fenômenos político-econômicos e culturais, os
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modelos de organização do trabalho se transmutam continuamente para dar conta das
mudanças que ocorrem no “sistema de socio metabolismo do capital”, cuja tendência é
sempre de expansão (MÉSZÁROS, 2011). Nesse sentido, as estratégias de controle do
trabalho, para além das inovações tecnológicas, invariavelmente abarcam diferentes
formas para a exploração da força de trabalho.
Para Fontes (2017), Quanto mais se expande o capitalismo, mais o trabalho assume
múltiplas configurações, recobertas por contraditórias aparências, disseminadas,
enfatizadas pela propaganda e pela atuação empresarial e estatal. Duas aparências
assumem a frente na atualidade: o trabalho reduzir-se-ia a emprego, e seria superável,
eliminável da vida social.
O desenvolvimento de forças produtivas para determinar o valor dá origem através
dos fenômenos de proporções globais como a relativamente recente “uberização” do
trabalho. Sem qualquer vínculo empregatício, os motoristas da Uber trabalham como
profissionais autônomos e assumem diversos riscos para oferecer o serviço, detendo quase
a totalidade dos meios de produção necessários à execução da atividade e por eles
integralmente se responsabilizando. Levando em conta que o Direito do Trabalho brasileiro
recalcitra em classificar o motorista como empregado – esse trabalhador está, além de
impelido a investir nos instrumentos de trabalho, desprotegido nessa relação de trabalho.
(FRANCO, FERRAZ, 2019, p. 02)
A uberização do trabalho representa um modo particular de acumulação
capitalista, ao produzir uma nova forma de mediação da subsunção do trabalhador, o qual
assume a responsabilidade pelos principais meios de produção da atividade produtiva. A
subsunção virtual do trabalho ao capital indica que o trabalhador está subordinado na
relação de trabalho sob os moldes da uberização, ainda que a aparência imediata seja de
autonomia e liberdade sobre a forma produtiva. A determinação sobre como executar o
trabalho, sobre os padrões e as metas produtivas se centra na empresa detentora da
plataforma de intermediação, enquanto o trabalhador, em vez de submetido diretamente
a um contrato de trabalho formal, submete-se às imposições estabelecidas sob o risco de
desligamento da ocupação. O cenário de subordinação estrutural reforça sua necessidade
de venda da força de trabalho para a autossubsistência. (FRANCO, FERRAZ, 2019, p. 02)
Corroborando com Franco e Ferraz (2019), o autor Abílio (2019) reafirma que a
uberização traz um tipo de utilização da força de trabalho que conta com a disponibilidade
do trabalhador mas o utiliza apenas quando necessário, de forma automatizada e
controlada. A empresa-aplicativo detém o controle e a possibilidade de mapear e gerenciar
a oferta de trabalho e sua demanda, a qual também está mediada pelo aplicativo e
subordinada a ele. Como dito, o trabalhador está disponível, mas não tem qualquer
possibilidade de negociação ou influência na determinação da distribuição de seu próprio
trabalho nem sobre o valor do mesmo. As próprias regras sobre a distribuição do trabalho,
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Nesse viés, vale a pena explorar alguns elementos da relação entre trabalho e
emprego. Em primeiro lugar, a profunda contradição entre o que é apresentado
socialmente como “liberdade” do ser social, a sua vocação, em contraste com sua sujeição
cotidiana aos empregadores. Essa contradição é vivida no cotidiano dos empregados,
tensos pelo temor do desemprego, pelo bloqueio que o emprego impõe aos inúmeros
outros afazeres e possibilidades da existência (o acompanhamento dos filhos, o esporte, a
cultura, o lazer, as viagens etc.). A existência real estaria fora do emprego, mas este ocupa
quase todo o tempo, introduzindo uma profunda e dolorosa fissura entre o tempo de
trabalho e a vida. Em segundo lugar, o resultado do processo de trabalho não faz sentido
para o empregado, que integra uma espécie de grande “sistema” coletivo, subordinado a
um patronato que, em muitos casos na atualidade, sequer é visível ou incorporado em
pessoas concretas (tal como os “acionistas”). (FONTES, 2017, p.05)

Ainda para Fontes (2017), a necessidade vital, de subsistência (que é sempre
socialmente realizada, e não apenas singular), torna-se um imperativo maior, avassalador,
apresentado como se fosse um “valor” máximo e urgente. Necessidade travestida –
dramaticamente – em seu contrário, como se fosse liberdade. Marx realizou profunda
crítica da Economia Política e permitiu compreender que, em todas as sociedades
historicamente existentes, somente o trabalho produziu riqueza, embora ele tenha
assumido formas as mais diversas.
O autor Abílio (2019) diz que, o empreendedorismo prometido pelo Uber, assume
uma forma obscura sobre os processos de informalização do trabalho e transferência de
riscos para o trabalhador, o qual segue subordinado como trabalhador, mas passa a ser
apresentado como empreendedor. Fundamentalmente, trata-se de um embaralhamento
entre a figura do trabalhador e a do empresário. Essa indistinção opera de forma poderosa,
por exemplo, no discurso da empresa Uber, que convoca o motorista a ser “seu próprio
chefe”. O empreendedorismo torna-se genericamente sinônimo de assumir riscos da
própria atividade.
Opera aí um importante deslocamento do desemprego enquanto questão social
para uma atribuição ao indivíduo da responsabilização por sua sobrevivência em um
contexto de incerteza e precariedade. No que concerne à uberização, vê-se que tal discurso
empreendedor é veículo para o obscurecimento das relações entre capital e trabalho, na
medida em que trabalhadores aparecem como “chefes de si mesmos”, ou seja, desaparece
a relação de subordinação, aparece uma multidão de empreendedores de si próprios.
(ABÍLIO, 2019)
229

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Diante de todo o exposto, podemos associar essa falsa impressão de
empreendedorismo ao trabalho precário. Isso quer dizer que o trabalho precário faz com
que os trabalhadores assumam o risco por suas atividades laborais no lugar das empresas,
além de perder os benefícios sociais do trabalho regulamentado, bem como as proteções
sociais.
Conforme, Kalleberg (2009), por trabalho precário já o entendia como um tipo de
emprego incerto, com alto nível de imprevisibilidade e com considerável grau de risco do
ponto de vista do trabalhador. Na esteira do processo de globalização econômica e do
desenvolvimento tecnológico, sem desconsiderar as políticas neoliberais, implementadas
nos anos 1970/1980 em diversos países centrais e periféricos, houve um enfraquecimento
dos sindicatos que, até então, serviram como uma fonte tradicional de proteção
institucional aos trabalhadores. Além disso, a desregulamentação do mercado de trabalho
acirrou ainda mais a contradição da relação capital-trabalho ao favorecer o primeiro em
detrimento do segundo, em termos de redução das forças compensatórias que permitiram
ganhos e proteção aos trabalhadores.

De acordo com Robert Castel (1998, p. 415-436), ao longo das transformações do
modo de produção capitalista os trabalhadores vivenciaram algumas formas de integração,
dentre elas a condição proletária e a condição operária. Hoje, vive-se em uma sociedade
salarial, considerando que grande parte da população vive em detrimento de algum tipo
de remuneração, seja oriunda do trabalho subordinado, do autônomo ou de novas formas
que exista a contraprestação em virtude do labor humano.
Importante ressaltar que, a baixa remuneração converte-se em importante
mecanismo para a imposição de longas jornadas, uma vez que para sobreviverem, são
obrigados a arcar com o conjunto dos custos de manutenção, comprando ou alugando
carros e motos e assim contraem dívidas que dependem dos salários percebidos para
serem quitadas. De fato, quanto menor a tarifa paga, mais horas de trabalho serão
necessárias para garantir a sobrevivência daquele indivíduo. (ANTUNES, FILGUEIRAS, 2020)
Como a precarização não é algo estático, mas um processo que tanto se amplia
como se reduz, a capacidade de resistência, revolta e organização deste novo proletariado
digital será um elemento decisivo para a conquista de formas protetivas de trabalho,
capazes de obstar sua escravidão digital.
Dessa forma, de acordo com Moçouçah (2016, p. 32), é impossível estabelecer
uma leitura linear do trabalho no Brasil, como se a escravidão se desse por finda, de forma
peremptória, pela abolição paulatina que se tentava promover e se tornou absoluta (em
termos formais) com a promulgação da Lei 3.353, de 13 de maio de 1888 (Lei Áurea). É
válida, assim, a observação de Manuel Alonso Olea (2009, p. 78-79): o direito do trabalho
forma-se a partir da existência de sujeitos livres e capazes, mas não se nega, em absoluto,
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Como bem explica José de Souza Martins (2014, p. 203-204), todavia, essa “terceira
escravidão” hoje existente no Brasil possui ainda laços com o capitalismo, embora possa
parecer paradoxal a afirmação. O mundo moderno fundou-se na extrema acumulação
primitiva de capital, quando nada era ou deveria ser repartido: o sistema escravagista é
próprio dessa fase primária do capitalismo e, portanto, teve grande importância no curso
da História. Já no atual estágio da humanidade, em que o capital assenta suas bases no
sistema financeiro e na especulação, só se pode conceber o trabalho como livre, igualitário
e contratual, sem relações de sujeição.
O neo-escravismo, portanto, não é uma continuidade do sistema escravocrata
existente no Brasil de séculos atrás, mas é a reprodução pontual de aspectos ainda
primários na exploração da força de trabalho. O conceito de trabalho escravo surge quando
se fala em jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho, porque nesses casos
nem sempre há a intencionalidade do empregador delinquente em coagir diretamente
quem lhe presta serviços; a coerção, nesses casos, pode ser indireta. Os trabalhadores
podem submeter-se a tais condições até mesmo de forma livre, quando a liberdade de
contratar é utilizada pelo empregador, que não estabelece limites qualitativos à força de
trabalho (FILGUEIRAS; ALVES, 2014, p. 314-317).
Como exemplo, temos a jornada exaustiva que é aquela em que, mesmo dentro de
parâmetros legais, pode levar – de maneira facilmente detectável e previsível – o
trabalhador a ter sérios problemas de saúde, exaurindo todas as suas forças físicas e/ou
psíquicas, a um ponto tal que sua própria vida é colocada em risco. Se o trabalhador for
levado à exaustão, ou seja, à perda de sua força física, isso não será considerado como
mera fadiga decorrente do exercício laboral: trata-se, em suma, do esgotamento completo
do obreiro. (MUÇOUÇAH, 2016, p. 128)
Por fim, Moçouçah (2016), diz que é importante frisar que a discussão em
âmbito trabalhista também se dá em relação à restrição da liberdade de ir e vir como
premissa para caracterização do trabalho escravo, mas paulatinamente o Ministério Público
do Trabalho tem fundamentado tal caracterização também no desrespeito absoluto e
grosseiro da dignidade da pessoa humana do trabalhador. O sistema jurídico trabalhista
pode e deve dar respostas à sociedade quanto à tutela de quem se submete ao neoescravismo: para além de a interpretação justrabalhista ser mais flexível que a penal, em se
tratando de crimes há uma questão principiológica: na dúvida, favorece-se o réu, que será
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o latifundiário. No Direito do Trabalho, o princípio existente é o de que, na dúvida,
favorece-se a parte hipossuficiente da relação, ou seja, o trabalhador (escravizado, in casu).
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo exposto, conclui-se que apesar de a tecnologia facilitar e encurtar
distâncias, no presente cenário da uberização, esta se tornou um meio para dinamizar as
relações de trabalho, sendo o objeto principal para a alteração nos modelos tradicionais
nas relações de emprego, além de o crescente uso dos aplicativos digitais, incrementada
pela ascensão da inteligência artificial.
De forma precária, essa relação trabalhista vem sendo a maior fonte de renda de
grande parte da população desempregada do Brasil, além de renda complementar de
trabalhadores celetistas, por isso, diante da falta de regulamentação desses direitos, esses
trabalhadores se submetem a uma espécie de “escravidão” legalizada, onde os
ciclistas/motociclistas/motoristas, reconhecidos pelas plataformas como simples
colaboradores, trabalham de forma degradante, com jornadas exaustivas, sem amparo
contra eventuais acidentes e danos, para, na maioria das vezes, adquirir sequer um salário
mínimo.
Ainda que nessa relação estes colaboradores sejam considerados autônomos, é
importante frisar que estes não estipulam o valor laboral e não há um trabalho por conta
própria, mas sim por conta alheia, validando que não há o preenchimento dessas mínimas
condições para serem considerados profissionais autônomos. Nesse sentido, os
colaboradores são submetidos a constantes avaliações quanto à qualidade da prestação
de serviço e ainda sofrem penalizações podendo ser descadastrados do aplicativo em
situações que se mantenham desconectados por determinado tempo.
Destaca-se que essa relação de trabalho sem regulamentação fere os preceitos
constitucionais, principalmente após as alterações recentes da reforma trabalhista e seus
reflexos, além de ela não ter acompanhado tal crescimento, recebeu pouco ou nenhum
amparo do ordenamento para preservar o direito social do trabalhador. Dessa forma,
entende-se que essa relação sem amparo legal e constitucional fere diversos direitos
sociais, como por exemplo o direito à remuneração básica do salário-mínimo, férias,
remuneração pelo trabalho noturno, 13º etc., os quais devem ser analisados à luz da
valorização da pessoa humana e da sua dignidade, saúde e segurança.
Diante disso, é incontroverso a existência dos requisitos elencados na CLT em seu
art. 3º, tendo em vista que os trabalhadores estão sob as condições que a plataforma
unilateralmente estipula já que o motorista não tem ingerência. Assim, frisa-se que há
Pessoalidade, em razão de o serviço executado ser por uma pessoa física, onde a
substituição de um trabalhador por outro, de forma indistinta, é vedada, pois, o cadastro
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do motorista no aplicativo é feito intuitu personae, tanto com foto quanto identificação. É
explícita também a Onerosidade com o recebimento da remuneração pelos serviços
prestados.
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Além disso, é impossível negar a existência da Subordinação nessa relação, vez que
as plataformas digitais controlam as chamadas dos clientes e exige, que o motorista se
mantenha conectado no aplicativo, sob pena de ser descredenciado da plataforma digital.
Por conseguinte, é indubitável a Não eventualidade do labor do motorista, eis que não
há traço de transitoriedade na prestação de serviços, instado a destacar que a escolha do
horário de trabalho é algo que está cada vez mais flexibilizado, sobretudo após a previsão
do teletrabalho na CLT, não havendo, necessariamente, rigidez de horários praticados nos
moldes tradicionalmente concebidos.
Por fim, conclui-se que a relação existente é exclusiva de o consumidor com o
aplicativo, nada tendo a ver o colaborador, tendo em vista que este é tão somente um viés
facilitador nessa relação, sendo assim, imprescindível o reconhecimento do vínculo
empregatício entre a plataforma digital e os motoristas por se tratar de um fator
fundamental para proporcionar dignidade a esses trabalhadores nos termos da
Constituição Federal de 1988.
7
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Sumário: 1. Introdução; 2. O IRDR no sistema de precedentes e sua eficácia vinculante; 3.
A (in)constitucionalidade do efeito vinculante do IRDR: uma interpretação construída à luz
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; 3.1 A inconstitucionalidade dos
prejulgados vinculantes da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral; 3.2 A
constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 03/93 que instituiu a ação declaratória
de constitucionalidade e sua eficácia vinculante; 3.3 A constitucionalidade da Lei Ordinária
n. 9.868/99 que atribuiu eficácia vinculante aos julgamentos de mérito da ADI: legitimidade
da eficácia vinculante prevista para a jurisdição constitucional; 3.4 A polêmica sobre a
ampliação dos efeitos da decisão proferida pelo STF em sede de controle difuso de
constitucionalidade: existe vinculação aos demais órgãos do Poder Judiciário?; 4.
Conclusão
1. Introdução
É notório que o Sistema de Justiça do Brasil atravessa já há alguns anos uma
grave crise institucional. A enorme quantidade de processos, o aumento da litigiosidade
de massa, a demora e a burocracia processuais, além do alto grau de instabilidade jurídica
provocada pelos acontecimentos políticos, sociais e econômicos, colocaram na ordem do
dia a temática sobre a criação de técnicas processuais e outras medidas que pudessem
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assegurar a celeridade da uniformização jurisprudencial e, por conseguinte, uma maior
previsibilidade decisória.
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A tendência de se criar mecanismos de valorização dos julgamentos dos
tribunais começou a se destacar nas reformas legislativas implementadas no direito
processual brasileiro desde a Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004. 179
Cita-se, a propósito, a introdução da “súmula vinculante”, que, nas palavras de
José Rogério Cruz e Tucci, foi “concebida como mecanismo de aceleração dos julgamentos,
em decorrência do óbice a demandas fulcradas em teses jurídicas já pacificadas na
jurisprudência dominante”180.
A referida reforma constitucional introduziu, ainda, a “repercussão geral” como
pressuposto de admissibilidade específico (filtro) para o recurso extraordinário, dando
caráter mais objetivo e abstrato ao controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, possibilitando que os efeitos do julgamento de alguns poucos recursos
se irradiassem para outros casos concretos.
A partir da introdução da repercussão geral, o simples pré-questionamento da
questão constitucional não é mais suficiente para o cabimento do recurso extraordinário.
O recorrente deverá demonstrar a relevância da matéria sob a ótica econômica, política,
social ou jurídica, que transcende o mero interesse subjetivo das partes litigantes. Ao
regulamentar o instituto, a Lei 11.418/2006 introduziu o § 5º ao art. 543-A do CPC de 1973,
dispondo que, se negada a repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre
a mesma matéria, que serão indeferidos liminarmente, ressalvada a hipótese de revisão da
tese.
Destaca-se também a criação do regime de julgamento dos recursos especiais
repetitivos pela Lei 11.672/2008, aperfeiçoada no CPC/2015, que implementou a técnica
processual de “pinçamento” do caso modelo ou causa piloto para a resolução da questão
de direito de maneira uniforme para todas as demandas repetitivas. Trata-se de uma
técnica pela qual o tribunal de origem seleciona um ou mais recursos representativos da
controvérsia e os encaminha ao Superior Tribunal de Justiça, sobrestando os demais
recursos sobre a mesma questão jurídica até o pronunciamento da corte superior acerca
179 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lúmen
Juris, 2005, p. 141.
180TUCCI, Jogé Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 281.
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da definição da tese jurídica.
Seguindo esse mesmo propósito, o legislador do CPC/2015 implementou um
sistema próprio de precedentes para o direito processual civil.
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A temática é relevante e causa preocupação quando, diante do modelo
constitucional de processo, depara-se com o status de precedente vinculante atribuído ao
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR de competência
de tribunal local de segunda instância, corte de mera revisão, cujo papel não se confunde
com o dos tribunais superiores, os quais possuem a competência constitucional de
definição de teses jurídicas e uniformização da interpretação do direito.
Ressalta-se, ademais, o grave risco de engessamento da interpretação do direito
em uma sociedade plural em constante modificação e, ainda, de esvaziamento do papel
do juiz da primeira instância no debate processual.
Em prol de estatísticas e da celeridade processual, o julgador poderá se tornar
um “juiz eletrônico” que apenas reproduz, de maneira quase que automatizada, a tese
jurídica (de caráter vinculante) já definida pelo tribunal local. Sob o mito da igualdade,
corre-se extremado risco de asseverar as desigualdades considerando a heterogeneidade
existente no Brasil, país de dimensão continental, com nuances regionais acentuadas.
Com efeito, o juiz de primeiro grau da jurisdição é, em regra, aquele que realiza
o primeiro contato direto com as particularidades do conflito vivenciado pelas partes,
participando efetivamente do debate processual. A verticalização e a vinculação pura e
simples aos julgamentos dos tribunais, especialmente dos de segundo grau como ocorre
no caso do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, podem acarretar
precipitação, reduzindo o espaço cognitivo do processo, espaço essencial ao debate
público dos fundamentos aduzidos pelas partes.
Assim, diante dessa rígida verticalização do Sistema de Justiça e do risco de
esvaziamento do papel do juiz de primeiro grau na interpretação jurídica, propõe-se uma
análise crítica do efeito vinculante atribuído por mera lei ordinária ao julgamento do IRDR
pelos tribunais de segunda instância, demonstrando sua incompatibilidade com a
Constituição.
2. O IRDR no sistema de precedentes e sua eficácia vinculante
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Trata-se o IRDR, em essência, de um incidente de coletivização dos
denominados litígios de massa, com o propósito de evitar a multiplicação de demandas,
resolvendo, em bloco, causas que versam sobre as mesmas questões jurídicas.181
A sua instauração se dará a partir de um ou vários casos modelo182
representativos de uma pluralidade de outras causas idênticas quanto à matéria de direito,
ficando o tribunal local habilitado a proferir uma decisão com largo espectro, definindo,
com eficácia vinculante, o direito controvertido de tantos quantos se encontrarem na
mesma situação jurídica.
Humberto Theodoro Jr.183 esclarece que o IRDR não reúne ações singulares para
julgamento único. O objetivo do incidente é apenas estabelecer a tese de direito a ser
aplicada em outros processos, cuja existência não desaparece, visto que apenas se
suspendem temporariamente e, após, haverão de ser julgados pelos respectivos juízes. O
que aproxima as diferentes ações é apenas a necessidade de aguardar o estabelecimento
da tese de direito de aplicação comum e obrigatória a todas elas. O julgamento de cada
uma das demandas continuará ocorrendo em sentenças próprias, que poderão, inclusive,
ser de sentido diverso em razão do quadro fático distinto. De forma alguma, entretanto,
os julgadores das referidas demandas poderão ignorar a tese de direito uniformizada pelo
tribunal no incidente coletivo, se o conflito se situar na área de incidência da referida tese.
É por isso que o referido incidente é, sem dúvida alguma, a mais impactante
181 Sofia Temer faz importante advertência no sentido de que, apesar de as “demandas repetitivas”
compreenderem situações que, em tese, poderiam ser classificadas como “direitos individuais homogêneos”
(nas hipóteses de demandas relativas a pretensões isomórficas decorrentes de origem comum, em que as
relações substanciais sejam análogas e sejam repetidas as causas de pedir e pedidos), também compreendem
situações que não poderiam ser enquadradas como tal (hipóteses em que há apenas um ponto marginal em
comum entre as demandas). As demandas repetitivas, no contexto no CPC 2015, abrangem situações mais
amplas do que os direitos individuais homogêneos, o que é um motivo para evitar o emprego deste termo
como se fossem sinônimos. (TEMER, Sofia. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 62)
182 Tal como previsto na legislação brasileira, o IRDR pode, em tese, ser instaurado a partir de qualquer
“processo modelo”, sendo irrelevantes os argumentos ali apresentados, se mais ou menos complexos do que
os aduzidos em outros casos. Não há previsão na novel legislação de critérios objetivos para escolha da causa
piloto ou qualquer forma de controle da representatividade adequada da atuação dos sujeitos processuais.
O tema é objeto de análise aprofundada em obra que escrevi sobre o IRDR. MACHADO, Daniel Carneiro. A
(in)compatibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas com o modelo constitucional de
processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
183 THEODORO JR., Humberto; OLIVEIRA, Fernanda Alvim de. REZENDE, Ester Camila Gomes Norato (Coord.).
Primeiras linhas sobre o novo direito processual civil brasileiro (de acordo com o Novo Código de Processo
Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015). Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 736.
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modificação surgida desde o início das discussões da elaboração do CPC/2015, sendo que
a sua inclusão no novel sistema de precedentes vinculantes instituído pelo CPC/2015 não
pode ficar incólume a uma análise critica da adequação e dos riscos que isso pode
acarretar. 184
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De acordo com a novel legislação, a tese jurídica185 firmada no julgamento do
IRDR possui status de precedente, adquirindo, por previsão expressa do art. 927 do
CPC/2015, caráter normativo dotado de eficácia prospectiva, como uma verdadeira súmula
vinculante, pois deverá ser adotada obrigatoriamente pelos tribunais locais e pelos juízes
de primeira instância em relação aos casos em tramitação e também aos futuros.
O juiz de primeira instância deverá observá-la, sob pena de manejo de ação de
reclamação ao tribunal local ou regional do qual emanou a tese vinculante, o qual poderá,
conhecendo da via impugnativa, cassar o ato decisório e determinar que o julgador profira
novo julgamento em consonância com o precedente vinculante formado no incidente
coletivo.
Júlio Rossi adverte que, a pretexto de intentar resolver o problema da
litigiosidade relevante e de massa (constitucional e infraconstitucional), corre-se o risco de
se alcançar uma solução meramente estatística e funcionalmente conveniente, em
detrimento de “decisões qualitativamente satisfatórias sob o ponto de vista de uma
prestação jurisdicional absolutamente legítima e eficiente” 186.
Isso porque, segundo o referido processualista, a prática dos juízes e tribunais
no Brasil carece de uma teorização ou de uma doutrina da utilização dos precedentes, na
medida em que reprisam, de forma mecanizada, os julgados do Poder Judiciário em casos
semelhantes ou mesmo as meras ementas de acórdãos como se fossem “precedentes”,
interpretando-os e aplicando-os sem fazer a análise pormenorizada da causa da qual se

184 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 612.
185 Para Sofia Temer, “o termo “tese” deve ser compreendido de uma forma ampla, compreendendo tanto
os fundamentos e argumentos sopesados como a própria conclusão sobre a questão de direito (seja em
relação a sua interpretação, à sua constitucionalidade, à sua incidência em relação à determinada categoria
fática). Por isso, talvez seja possível afirmar que, em relação à decisão do IRDR, há um regime de estabilidade
e de eficácia vinculativa do conjunto fundamentos apreciados à luz de uma determinada categoria fática +
conclusão. Para nós, essa é a tese jurídica.” (TEMER, Sofia. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 212).
186 ROSSI, Júlio César. O precedente à brasileira: súmula vinculante e o incidente de resolução de demandas
repetitivas. Revista de Processo. Ano 37, vol. 208, jun 2012, p. 204.
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originaram a partir dos debates processuais.
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Nessa perspectiva, Dierle Nunes defende o delineamento de uma teoria de
precedentes para o Brasil, que respeite o “processualismo constitucional democrático”, sem
a perniciosa padronização decisória superficial que restringe a análise e a reconstrução
interpretativa do direito. 187
O IRDR tem o principal objetivo de acelerar a resolução das causas repetitivas e
o seu julgamento é considerado um precedente em razão de mera ficção legal de que
abordará a integralidade dos argumentos objetos da controvérsia jurídica, podendo ser
instaurado, de acordo com o CPC/2015, a partir de alguns poucos processos repetitivos, o
que potencializa o risco de uma padronização superficial e indesejável da interpretação do
direito.
Com efeito, a vinculação ao julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas traz “o risco de que o entendimento jurisprudencial venha a ser fixado de forma
prematura, ensejando novos dissensos, num curto lapso temporal, tendo em vista o
surgimento de novos argumentos não imaginados ou não trazidos à discussão na época
do incidente”188.
A propósito desse ponto, merece destaque a crítica apresentada por Júlio Rossi:
Parece que o Código projetado, ao criar o IRDR, fincou esforços para
resolver apenas questões antecipadas de forma, ao invés de
estabelecer os contornos necessários a uma adequada decisão
judicial e uma maneira efetiva de controlá-la em nível recursal.
Preferiu-se impor apenas a força da autoridade do órgão prolator da
decisão, projetando a reclamação como o único meio adequado de
atacá-la, inviabilizando a “oxigenação do direito” e a maturação
necessária para a decisão (conteúdo), e impedindo que os órgãos
judiciais inferiores tenham contato com a causa e contribuam para
uma jurisprudência firme; estrangulou-se o sistema recursal,

187 NUNES, Dierle. Processualismo constitucional democrático e o dimensionamento de técnicas para a
litigiosidade repetitiva. A litigância de interesse público e as tendências “não compreendidas” de
padronização decisão. Revista de Processo, São Paulo: RT, v. 189, set. 2011, p. 38.
188 ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012,
p.130.
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inviabilizando o efetivo e democrático debate no âmbito do Poder
Judiciário. 189
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Evaristo Aragão Santos190 também critica o status de precedente vinculante
conferido ao IRDR, em razão da previsão da possibilidade de uma única pessoa requerer
ao STF ou ao STJ (a depender da controvérsia em jogo) a suspensão dos processos
individuais sobre a matéria objeto do incidente, restringindo a diversidade e a possibilidade
de se ampliar a discussão da causa.
Daí a relevância da análise crítica, que ora se propõe, sobre a constitucionalidade
da eficácia vinculante conferida por lei ordinária ao referido incidente.
3. A (in)constitucionalidade do efeito vinculante do IRDR: uma interpretação construída à
luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
A lei ordinária nº 13.105/2015, que instituiu o CPC/2015, atribuiu eficácia
vinculante ao julgamento dos tribunais de 2º grau ao definirem as teses jurídicas no
julgamento do IRDR, inclusive com a possibilidade de utilização da ação de reclamação.
A questão é polêmica e sua compreensão perpassa pela análise da evolução do
entendimento jurisprudencial, especialmente do Supremo Tribunal Federal, relativo a
alguns temas semelhantes, quais sejam: os prejulgados vinculantes da Justiça do Trabalho
e da Justiça Eleitoral; a eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade
introduzida pela Emenda Constitucional n. 03/93; e da ação direta de inconstitucionalidade
prevista pela lei ordinária nº 9.868/99; e, por fim, o tema da ampliação dos efeitos da
decisão proferida pela Corte Suprema em sede de controle difuso de constitucionalidade,
independentemente da intervenção do Senado da República.
Ainda que não tenha o propósito de esgotar a temática, o estudo crítico do
tema, a partir da interpretação do Supremo Tribunal Federal, revelará que a atribuição de
eficácia vinculante para a interpretação judicial somente se mostra compatível com a
Constituição em hipóteses restritas e para de julgamentos de determinados tribunais, que
não se amoldam aos requisitos do IRDR.

189 ROSSI, Júlio César. O precedente à brasileira: súmula vinculante e o incidente de resolução de demandas
repetitivas. Revista de Processo. Ano 37, vol. 208, jun 2012, p. 234-235.
190 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judicial. In WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.176.

245

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

3.1 A inconstitucionalidade dos prejulgados vinculantes da Justiça do Trabalho e da
Justiça Eleitoral
Ainda na vigência da Constituição de 1946, restou assentado no julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal da Representação de Inconstitucionalidade n. 946/ DF191
que o art. 902, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao conferir força vinculante aos
prejulgados do Tribunal Superior do Trabalho, não seria compatível com a ordem
constitucional. A lei ordinária não poderia conferir força normativa vinculante aos
prejulgados trabalhistas.
De acordo com texto legal do art. 902, “é facultado ao Tribunal Superior do
Trabalho estabelecer prejulgados, na forma que prescrever o seu Regimento Interno”. O §
1º do art. 902 da CLT dispunha que “uma vez estabelecido o prejulgado, os Tribunais
Regionais do Trabalho, as Juntas de Conciliação e Julgamento e os juízes de Direito
investidos na jurisdição da Justiça do Trabalho ficarão obrigados a respeitá-lo”.
O prejulgado resultava de pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho,
em reunião plenária, por ocasião de julgamento de ação originária ou de recurso de sua
competência, ou independentemente desses procedimentos, sobre interpretação de
norma jurídica, dotado de caráter geral e vinculante.
O instituto tinha o objetivo de dar padrão decisório, coerência, estabilidade e
uniformidade à interpretação do direito trabalhista. Não por mera coincidência o mesmo
objetivo é previsto nos artigos 926 e 927 do CPC/2015, para também se conferir eficácia
vinculante ao julgamento do IRDR pelos tribunais de segundo grau.
Importante destacar trecho do voto do eminente ministro Eloy da Rocha:
O prejulgado, com força vinculativa dos parágrafos do art. 902, da
Consolidação das Leis do Trabalho, consubstancia, desde 18.9.1946,
contrariedade à Constituição. Somente o Supremo Tribunal Federal,
em virtude da Emenda Constitucional n. 7, de 13.4.1977 (...), pode,
mediante representação do Procurador-Geral da República, dar a
interpretação, em tese, de lei ou ato normativo federal ou estadual.
Não se confunde o prejulgado, do Tribunal Superior do Trabalho,
com a súmula de jurisprudência dominante, prevista no art. 479 do
Código de Processo Civil, ou nos arts. 894, b, e 896, a, da

191 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Representação n. 946/DF, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ
01/07/1977.
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Consolidação das Leis do Trabalho, combinados com art. 168 do
Regimento Interno.
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Ainda posteriormente à Constituição de 1946, o Regimento Interno
autorizou o Tribunal Superior do Trabalho a estabelecer prejulgado
(...), mesmo independentemente de ação originária ou recurso,
sempre que ocorra ou possa ocorrer discrepância de interpretação
na aplicação da norma legal. Estes prejulgados são impostos aos
Tribunais Regionais do Trabalho, às Juntas de Conciliação de
Julgamento e aos Juízes de Direito investidos da jurisdição
trabalhista. 192
Ficou definido pela Suprema Corte que seria inconstitucional qualquer ato
normativo que dissesse que os prejulgados daquele tribunal superior deveriam
necessariamente ser observados pelos juízes das instâncias inferiores. Ou seja, não caberia
ao Tribunal Superior do Trabalho formular teses jurídicas de caráter normativo, geral e
vinculante para as instâncias inferiores da justiça laboral.
Oportuno ressaltar que, após o julgamento pelo STF, foi editada a Lei 7.033, de
05/10/1982, que revogou o instituto. O TST, em seguida, transformou os seus antigos
prejulgados em enunciados da sua jurisprudência dominante, mas sem eficácia vinculante.
Noutra oportunidade, já na vigência da Constituição da República de 1988, o
Tribunal Superior Eleitoral – TSE adotou o referido precedente da Suprema Corte para
reconhecer, em julgamento relatado pelo então ministro Sepúlveda Pertence, a
inconstitucionalidade dos “prejulgados vinculantes” previstos no Código Eleitoral. 193
Dispõe o art. 263 do Código Eleitoral: “no julgamento de um mesmo pleito
eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os
demais casos, salvo se contra a tese votarem dois terços dos membros do Tribunal”.
Entendeu o TSE que o texto legal positivo não pode emprestar força normativa
vinculante à interpretação judicial do direito no âmbito da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, o voto do relator ministro Sepúlveda Pertence proferido no TSE,
no qual foram feitos apontamentos sobre as semelhanças entre o “prejulgado eleitoral” e
o “prejulgado trabalhista”, além da inconstitucionalidade do efeito vinculante atribuído
192 Disponível no site: www.stf.jus.br. Acesso em: maio 2020.
193 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral, Recurso Especial Eleitoral n. 9.936/RJ, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, julgamento de 14/09/1992. Disponível em www.tse.jus.br. Acesso em: maio de 2020.
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pela lei a ambos:
É óbvio que a hipótese é um pouco diversa da do prejulgado
trabalhista que é significativamente mais rígido; primeiro porque, o
trabalhista, se impunha diretamente aos órgãos inferiores da
estrutura da Justiça do Trabalho, enquanto o prejulgado eleitoral tem
eficácia restrita a cada Tribunal; no tempo, enquanto o prejulgado
trabalhista é de duração indeterminada, o eleitoral só vige no mesmo
período eleitoral em que assentado.
Dois, porém, são os pontos em que me parece haver o choque com
a Constituição.
O primeiro é idêntico ao do prejulgado trabalhista. Apesar das
diferenças notadas, a menor extensão orgânica, a temporariedade e
a maior flexibilidade – porque ainda neste período se permite a
revisão por um quórum qualificado – o que é certo é que também o
prejulgado trabalhista faz de um precedente jurisprudencial como
norma vinculante da decisão do Tribunal. Logo, dá ao precedente
judicial força de lei, o que viola o princípio da separação funcional
aos poderes. (...) Ocorre-me, afinal, mais uma consideração. É tão
violenta a força vinculante que o prejulgado pretende, que ele é
maior do que a força obrigatória da lei. Veja V. Exa.: se nesta votação,
tivermos quatro votos pela inconstitucionalidade de uma lei,
podemos deixar de aplicá-la; mas teríamos que ter cinco votos para
deixar de aplicar o critério de um precedente que, ao ver da maioria
do Tribunal, não interpretou bem a lei.
De tal modo, Senhor Presidente, que meu voto incidentemente
declara inconstitucional o art. 263 desde a Constituição de 46, sob a
qual foi editado.194
Os referidos julgados sinalizam inequivocamente que, ao atribuir eficácia
vinculante à interpretação judicial do direito pelos tribunais especializados da Justiça do
Trabalho e Eleitoral, a lei ordinária viola a ordem constitucional.

A inconstitucionalidade decorre da ofensa à separação dos poderes, em razão
da atribuição de poder normativo aos referidos julgados, e, ainda, ofensa à independência
judicial, garantia do Estado Democrático, na medida em que impede o julgamento da causa

194 Disponível em: www.tse.jus.br. Acesso em: maio de 2020.
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a partir do debate em contraditório e do livre convencimento motivado do julgador.
3.2 A constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 03/93 que instituiu a ação
declaratória de constitucionalidade e sua eficácia vinculante
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Alguns anos depois, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade
da Emenda Constitucional n. 03/93, que instituiu a chamada ação declaratória de
constitucionalidade (ADC), um novo instrumento processual do controle concentrado. A
controvérsia residia justamente em relação à eficácia erga omnes e vinculante do
julgamento da referida ação pela Suprema Corte. 195
Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição de 1988, com redação dada pela
referida emenda, “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade (...), produzirão eficácia contra
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder
Executivo”.
Impende advertir, inicialmente, que o conceito de “eficácia erga omnes” não se
confunde com o de “efeito vinculante”, sob pena de se admitir a utilização de palavras
inúteis no texto constitucional. 196
A eficácia erga omnes ou “eficácia contra todos” se restringe à parte dispositiva
do julgamento da Suprema Corte e alcança a própria eficácia geral e abstrata da norma
objeto do controle, atingindo, por conseguinte, a todos.197 O efeito vinculante é, nas
palavras de Marcelo Alves Dias de Souza, “um plus em relação à eficácia erga omnes e
significa a obrigatoriedade da administração pública e dos órgãos do Poder Judiciário,
excluindo o Supremo Tribunal Federal, de submeter-se à decisão proferida na ação direta”
198.
195 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Questão de ordem na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 01,
Rel. Ministro Moreira Alves, julgamento em 27/10/1993, DJ 16/06/1995.
196 A literalidade dos textos normativos que consagram o efeito vinculante o dissocia da eficácia contra
todos. Ao atribuir às decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade eficácia contra
todos e efeito vinculante, lógica e naturalmente, está-se a distinguir conceitualmente os dois institutos.
Assimilar o efeito vinculante à eficácia erga omnes, ou mesmo à coisa julgada, seria negar-lhe autonomia de
conteúdo e utilidade prática, bem como violentar o dogma do legislador. (LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito
vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 145)
197 LEITE, Glauco Salomão. Súmula Vinculante e jurisdição constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 157.
198 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2007, p.
210.
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O objetivo da modificação da Carta de 1988 pela Emenda Constitucional nº 03
foi criar um instrumento processual capaz de uniformizar de forma célere o entendimento
sobre a constitucionalidade de determinada norma, em contrapartida à força outorgada
aos juízes de primeira instância no controle difuso. Ou seja, era necessário criar um
mecanismo alternativo ao controle difuso de constitucionalidade, para que a Suprema
Corte pudesse intervir de forma rápida, direta e vinculante sobre eventual controvérsia
acerca da validade de uma lei ou ato normativo federal.
Considerou, assim, o legislador constituinte, a partir de um juízo de valoração
jurídica e política, que seria preponderante o interesse geral na solução imediata pela
Suprema Corte da controvérsia sobre a legitimidade constitucional de uma determinada
lei, em prol da defesa da integridade da ordem jurídica, impedindo a ocorrência de
julgamentos discrepantes que poderiam acarretar danos irreversíveis em função do
transcurso do tempo, além de assegurar o mesmo tratamento jurídico a situações idênticas.
O STF entendeu, nesse contexto, que os efeitos da ação declaratória de
constitucionalidade eram compatíveis com a ordem constitucional vigente. A eficácia erga
omnes não seria uma característica exclusiva da ADC, mas da própria natureza do processo
objetivo de controle abstrato das normas, sendo também inerente à ação direta de
inconstitucionalidade.
A eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, por sua
vez, redundaria em importante consequência de ordem processual. Isso porque a
inobservância do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade configurará
afronta à autoridade da Suprema Corte, dando ensejo à ação constitucional de reclamação.
O referido efeito também foi considerado compatível com a Constituição e suas
cláusulas pétreas na medida em que o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do
Poder Judiciário, ao qual se atribuiu o papel de guardião da Constituição e, por
conseguinte, a atribuição do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Se a
observância de seus julgados nesta seara não fosse obrigatória, haveria o total
esvaziamento do seu papel constitucional e do próprio controle concentrado de
constitucionalidade.
Nessa perspectiva, a emenda constitucional apenas explicitou um poder que a
Suprema Corte já detinha. Nas palavras do relator Ministro Moreira Alves,
(...) é o efeito vinculante da decisão de mérito na ação declaratória de
constitucionalidade que lhe permite, prontamente, defender a
segurança jurídica com o respeito da ordem constitucional
assegurado por esse meio de controle. Mesmo nos países em que só
se admite o controle concentrado de constitucionalidade exercido
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por Corte Constitucional, nunca se sustentou que, com ele, se retirou
a independência da magistratura. Essa crítica – que não decorreria da
criação da ação declaratória de constitucionalidade, mas que poderia
ser feita quanto à ação direta de inconstitucionalidade – é tanto mais
improcedente que é certo que, no Brasil, o órgão que exercita esse
controle concentrado, em face da Constituição Federal, é, por força
dela mesma, o Supremo Tribunal Federal, que não apenas integra o
Poder Judiciário, mas se encontra no ápice de sua hierarquia. 199
Merecem destaque também as indagações do Ministro Francisco Rezek em seu
voto proferido naquele julgamento:
(...) faz sentido não ser vinculante uma decisão da Suprema corte do
país? Não estou falando, naturalmente, de fatos concretos, cada um
com seu perfil, reclamando esforço hermenêutico da lei pelo juiz que
conhece as características próprias do caso. Estou me referindo a
hipóteses de pura análise jurídica. Tem alguma seriedade a ideia de
que se devam fomentar decisões expressivas de rebeldia? A que
serve isso? Onde está o interesse público em que esse tipo de política
prospere? 200
O efeito vinculante é uma medida de utilidade que o legislador constituinte
entendeu oportuno adotar no Brasil no âmbito do controle de constitucionalidade pela
Suprema Corte. É medida necessária para que uma decisão da Corte Superior se faça
respeitada e obrigatória.
O fundamento determinante para o reconhecimento da constitucionalidade da
ADC e da sua eficácia vinculante relaciona-se, portanto, com o papel constitucional da
Suprema Corte e o princípio da supremacia da Constituição para assegurar a uniformidade
da interpretação e segurança jurídica ao ordenamento.
Desse modo, é possível concluir, a partir da interpretação da STF no caso em
questão, que a eficácia vinculante de determinado pronunciamento do Poder Judiciário
não corresponde à regra do sistema de Justiça e não pode ser outorgada aos julgamentos
de qualquer órgão jurisdicional, mas daqueles que estejam no vértice da estrutura

199 Trecho do voto proferido pelo ministro Moreira Alves, relator da questão de ordem na Ação Declaratória
de Constitucionalidade - ADC n. 01. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: maio 2020.
200 Trecho do voto proferido pelo ministro Francisco Rezek, no julgamento da questão de ordem na Ação
Declaratória de Constitucionalidade - ADC n. 01. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: maio 2020.
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hierárquica e que desempenham papel fundamental na uniformização da interpretação do
direito e no exercício de jurisdição constitucional.
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3.3 A constitucionalidade da Lei Ordinária n. 9.868/99 que atribuiu eficácia vinculante
aos julgamentos de mérito da ADI: legitimidade da eficácia vinculante prevista para
a jurisdição constitucional
Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu, por
maioria de votos, a constitucionalidade do art. 28, parágrafo único, da lei ordinária nº 9.868,
de 1999, que atribuiu eficácia vinculante aos julgamentos definitivos de mérito proferidos
pela Corte Suprema em ação direta de inconstitucionalidade (ADI). 201
Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo,
entendeu-se que havia similitude substancial de objetos entre a ação declaratória de
constitucionalidade, criada pela Emenda Constitucional nº 03/93, e a ação direta de
inconstitucionalidade. Enquanto a primeira se destina à aferição positiva de
constitucionalidade, a segunda possui pretensão de caráter negativo.

Ambas as ações são, portanto, de natureza dúplice ou ambivalente, de modo
que a eficácia do julgamento se equivaleria nas hipóteses de procedência ou de
improcedência.
Assim, a eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade
conferida pelo § 2º do art. 102 da Constituição não deve se distinguir, na essência, dos
efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade, o que
assegura a compatibilidade constitucional ao dispositivo legal que apenas confirmou a
mesma eficácia das referidas ações.
Com efeito, a lei ordinária não teria inovado o ordenamento jurídico em relação
ao tema, mas apenas explicitado a inteligência da disposição constitucional, visando
conferir mais força ao controle concentrado de constitucionalidade.
O ministro Gilmar Mendes defendeu em seu voto que o efeito vinculante está
intimamente relacionado à própria natureza da jurisdição constitucional, no Estado
Democrático, e à função de guardião da Constituição desempenhada pela Suprema Corte.

Nesse contexto, o legislador ordinário não estaria impedido de atribuir essa
proteção processual especial a outras decisões de controvérsias constitucionais proferidas
pelo STF, como teria sido reconhecido, inclusive, em relação à ação de descumprimento de

201 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ag. Reg. na Reclamação n. 1880-6, Relator Ministro Maurício Corrêa,
DJ 19/03/2004.
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preceito fundamental 202.
A validade da lei ordinária para estabelecer a eficácia vinculante estaria
circunscrita, a toda evidência, aos julgamentos da Suprema Corte no controle de
constitucionalidade e para concretização do papel fundamental a ela atribuído de guardiã
da Constituição.
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Para o Ministro Gilmar Mendes:
Na verdade, o efeito vinculante decorre do particular papel políticoinstitucional desempenhado pela Corte, ou pelo Tribunal
Constitucional, que deve zelar pela observância estrita da
Constituição nos processos especiais concebidos para solver
determinadas e específicas controvérsias constitucionais. Foi
exatamente esse o entendimento que imperou na Alemanha. O efeito
vinculante não está previsto na Constituição, ao contrário da “força
de lei” (...), ou da chamada “eficácia erga omnes”. Não obstante, o
efeito vinculante foi imposto por lei. (...) Esse foi o entendimento
adotado por este Tribunal na Ação Declaratória n. 04, ao reconhecer
efeito vinculante à decisão proferida em sede de cautelar, a despeito
do silêncio do texto constitucional e da ausência à época de
disposição legal sobre o texto.203
Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004, constou
expressamente na Constituição a eficácia vinculante ao julgamento das ações diretas de
inconstitucionalidade, terminando com qualquer controvérsia.
O professor Humberto Theodoro Jr. sustenta que a constitucionalidade da
referida lei ordinária nº 9.868/1999 reconhecida pelo STF corroboraria a legitimidade da lei
ordinária 13.105/2015, que instituiu o CPC/2015, para atribuir eficácia vinculante também
a outros julgamentos do Poder Judiciário, inclusive de tribunal de segundo grau, como no
caso do IRDR. 204
A referida interpretação não convence, porquanto a Suprema Corte não
202 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2231/DF, Rel. Ministro Néri
da Silveira, Julgamento 05/12/2001.
203 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ag. Reg. na Reclamação n. 1880-6, DJ 19/03/2004, p. 19.
204 THEODORO JR., Humberto. OLIVEIRA, Fernanda Alvim de. REZENDE, Ester Camila Gomes Norato (Coord.).
Primeiras linhas sobre o novo direito processual civil brasileiro (de acordo com o Novo Código de Processo
Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015). Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 749.
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reconheceu naquele julgamento a legitimidade da lei ordinária para conferir eficácia
vinculante a qualquer julgamento ou em relação a qualquer órgão do Poder Judiciário.
Ao contrário, para o reconhecimento excepcional da constitucionalidade da
referida lei ordinária, os fundamentos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Reclamação n. 1880-6 repousaram na simetria de objetos das
ações pertinentes à jurisdição constitucional e, outrossim, na relevância do papel
constitucional daquele Tribunal Superior como guardião da Constituição.
Portanto, os fundamentos da inconstitucionalidade dos prejulgados vinculantes
da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral previstos por legislação ordinária, já citados
nesta análise, não foram infirmados pelo posicionamento do Supremo Tribunal Federal em
relação à lei ordinária 9.868/1999, ao contrário, foram corroborados.
3.4 A polêmica sobre a ampliação dos efeitos da decisão proferida pelo STF em sede
de controle difuso de constitucionalidade: existe vinculação aos demais órgãos do
Poder Judiciário?

O tema da ampliação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle de
difuso de constitucionalidade – chamado de “abstrativização” do controle difuso – foi
tratado no caso emblemático da Reclamação Constitucional n. 4.335. 205
Discutiu-se a possibilidade de utilização da ação de reclamação para assegurar
a vinculação vertical dos efeitos das decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de
controle difuso de constitucionalidade.
No caso analisado, o juízo de primeiro grau da Vara de Execuções da Comarca
de Rio Branco, no Estado do Acre, indeferiu a concessão do benefício de progressão de
regime nos casos de crime hediondos, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha
reconhecido incidentalmente, no julgamento do Habeas Corpus 82.959, a
inconstitucionalidade (por seis votos a cinco) do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, que vedava
a progressão de regime de cumprimento de pena para tais crimes. O habeas corpus não
havia sido concedido em favor do mesmo condenado que teve o benefício de progressão
de regime negado pelo juízo de primeira instância.
O relator ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo então ministro Eros Grau,
205 Com a seguinte ementa: Reclamação. 2. Progressão de regime. Crimes hediondos. 3. Decisão reclamada
aplicou o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no HC 82.959/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1.9.2006. 4. Superveniência da Súmula Vinculante n. 26. 5. Efeito ultra partes da
declaração de inconstitucionalidade em controle difuso. Caráter expansivo da decisão. 6. Reclamação julgada
procedente. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Reclamação n. 4335/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ.
22/10/2014)
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entendeu que a recusa do juiz da Vara de Execuções da Comarca de Rio Branco em
conceder a progressão do regime nos casos de crime hediondos desrespeitaria a eficácia
erga omnes e vinculante que também deveria ser atribuída à decisão proferida pela
Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus 82.959, tal como sucede no controle
concentrado de constitucionalidade, independentemente da manifestação do Senado
Federal. Sustentou-se ter havido uma mutação constitucional no art. 52, inciso X, da
Constituição Federal, na medida em que o papel do Senado Federal no controle difuso de
constitucionalidade teria se restringido apenas a dar publicidade às decisões proferidas
pela Suprema Corte.
Conforme destacou o ministro Gilmar Mendes em seu voto:
Vê-se, assim, que a Constituição de 1988 modificou de forma ampla
o sistema de controle de constitucionalidade, sendo inevitáveis as
reinterpretações ou releituras dos institutos vinculados ao controle
incidental de inconstitucionalidade, especialmente da exigência da
maioria absoluta para declaração de inconstitucionalidade e da
suspensão de execução da lei pelo Senado Federal. O Supremo
Tribunal Federal percebeu que não poderia deixar de atribuir
significado jurídico à declaração de inconstitucionalidade proferida
em sede de controle incidental, ficando o órgão fracionário de outras
Cortes exonerado do dever de submeter a declaração de
inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial, na forma do
art. 97 da Constituição. Não há dúvida de que o Tribunal, nessa
hipótese, acabou por reconhecer efeito jurídico transcendente à sua
decisão. Embora na fundamentação desse entendimento fale-se em
quebra da presunção de constitucionalidade, é certo que, em
verdade, a orientação do Supremo acabou por conferir à sua decisão
algo assemelhado a um efeito vinculante, independentemente da
intervenção do Senado. Esse entendimento está hoje consagrado na
própria legislação processual civil (...)
Portanto, é outro o contexto normativo que se coloca para a
suspensão da execução pelo Senado Federal no âmbito da
Constituição de 1988. Ao se entender que a eficácia ampliada da
decisão está ligada ao papel especial da jurisdição constitucional, e,
especialmente, se considerarmos que o texto constitucional de 1988
alterou substancialmente o papel desta Corte, que passou a ter uma
função preeminente na guarda da Constituição a partir do controle
direto exercido na ADI, na ADC e na ADPF, não há como deixar de
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De fato, é difícil admitir que a decisão proferida em ADI ou ADC e na
ADPF possa ser dotada de eficácia geral e a decisão proferida no
âmbito do controle incidental - esta muito mais morosa porque em
geral tomada após tramitação da questão por todas as instâncias continue a ter eficácia restrita entre as partes.206
E, logo a seguir, conclui o ilustre julgador, citando o direito comparado:
Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é
inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a
comunicação ao Senado Federal para que este publique a decisão no
Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) a decisão do
Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A
própria decisão da Corte contém essa força normativa. Parece
evidente ser essa a orientação implícita nas diversas decisões judiciais
e legislativas acima referidas. Assim, o Senado não terá a faculdade
de publicar ou não a decisão, uma vez que não se cuida de uma
decisão substantiva, mas de simples dever de publicação, tal como
reconhecido a outros órgãos políticos em alguns sistemas
constitucionais (Constituição austríaca, art. 140,5 - publicação a cargo
do Chanceler Federal, e Lei Orgânica da Corte Constitucional Alemã,
art.31, (2), publicação a cargo do Ministro da Justiça). 207
Ou seja, a própria decisão da Suprema Corte, no controle difuso ou incidental
de constitucionalidade das leis, conteria força normativa bastante para suspender a
execução da lei declarada inconstitucional, possuindo eficácia erga omnes e vinculante, e
não apenas eficácia inter partes.
Naquela assentada, porém, os Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa
e Ricardo Lewandowski divergiram do relator e reafirmaram o papel do Senado Federal
para conferir a eficácia erga omnes à decisão proferida no controle difuso de
constitucionalidade, destacando, no entanto, o instrumento da Súmula Vinculante como
alternativa processual para se obter a pretendida eficácia normativa aos julgamentos da
206 Inteiro teor do acórdão da Reclamação n. 4335/ AC disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: maio 2020.
207 Inteiro teor do acórdão da Reclamação n. 4335/ AC disponível no site www.stf.jus.br. Acesso em: maio
2020.
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O papel do Senado, no art. 52, inciso X da Constituição, sempre foi a de ampliar
a força vinculativa das decisões de declaração de inconstitucionalidade tomadas pelo STF
em controle difuso, conferindo-lhes, assim, eficácia erga omnes semelhante à do instituto
do stare decisis. Trata-se de opção do legislador constituinte que se mantém hígida no
sistema de controle de constitucionalidade adotado pelo Brasil.
A polêmica sobre o tema ainda persiste, uma vez que, em 14 de março de 2014,
o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a referida Reclamação n. 4.335, mas por
fundamento determinante diverso, qual seja, a violação à Súmula Vinculante n. 26, editada
três anos após o ajuizamento daquela ação. Entendeu-se que a aprovação do enunciado
da súmula vinculante sobre o mesmo tema (inconstitucionalidade da proibição da
progressão de regime em relação aos crimes hediondos) constituiria fato superveniente
que não poderia ser desconsiderado pelos julgadores.
Nos debates travados no julgamento da referida reclamação constitucional,
ficou claro que a preocupação com o tema de fundo se deu em razão da importância das
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na qualidade de guardião da
Constituição. Mais uma vez se evidencia que a força de um precedente depende da Corte
da qual ele emana e do papel constitucional desse tribunal no Sistema de Justiça.
Nesse contexto de valorização dos julgamentos da corte superior, vale destacar
que a Emenda Constitucional 45, de 2004, expandiu a eficácia das decisões do STF
proferidas no controle difuso, ao instituir como novo requisito de admissibilidade do
recurso extraordinário, a demonstração da “repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso, nos termos da lei” (art. 102, § 3.º da CF, regulamentado nos arts. 543-A
e 543-B do CPC de 1973). A norma regulamentadora, também reproduzida no CPC/2015,
considerou como indispensável à caracterização da repercussão geral que as questões
discutidas sejam relevantes sob dois distintos aspectos: o material (relevantes do ponto de
vista econômico, político, social e jurídico) e o subjetivo (que ultrapassem o interesse
subjetivo da causa).
Esse segundo requisito evidencia o caráter mais objetivo de que se reveste
atualmente a formação do precedente da Suprema Corte também em relação ao controle
difuso ou incidental de constitucionalidade. Justamente com base nessa circunstância, o
STF, ao examinar a natureza e o alcance do novo regime, deixou inequivocamente
acentuado o efeito expansivo das decisões dele decorrentes para os demais recursos, já
interpostos ou que vierem a sê-lo.
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O sistema atual não apenas confere especial força expansiva aos julgamentos
do STF na jurisdição constitucional, com amparo na própria Constituição, mas também
institui fórmulas procedimentais para tornar concreta e objetiva a sua aplicação aos casos
pendentes de julgamento. 208
Não há que se cogitar na violação ao papel do Senado Federal já que a previsão
da repercussão geral também foi prevista por norma constitucional, introduzida pela
Emenda Constitucional 45. As duas regras coexistem e se complementam. A repercussão
geral permite a expansão objetiva da eficácia do julgado no âmbito interno do Poder
Judiciário com o propósito de assegurar o respeito do precedente pelas demais instâncias
e a sua reprodução nos recursos sobrestados sobre a mesma temática. A atuação do
Senado Federal servirá para expandir a eficácia do julgamento também para o âmbito da
Administração Pública.
Dentro dessa polêmica acerca da tendência209 de objetivação dos efeitos do
208 O CPC/2015 prevê, inclusive, a possibilidade de utilização da ação de reclamação constitucional em caso
de descumprimento de julgamento do STF de recurso extraordinário com repercussão geral após esgotadas
as instâncias ordinárias. A lei ordinária visa superar a jurisprudência restritiva do STF sobre o não cabimento
da reclamação em tais casos. Por tratar-se de competência originária da Suprema Corte, com hipóteses
taxativas de cabimento extraídas com base no texto constitucional, entende-se que a ampliação por mera lei
ordinária das hipóteses de cabimento da ação constitucional de reclamação não é compatível com a
Constituição. Conforme entendimento pacífico do STF antes da vigência do CPC/2015, “(...) a reclamação é
inadmissível pelo só descumprimento de tese fixada em repercussão geral assentada no julgamento de
recurso extraordinário, por isso que o instituto não é servil à substituição dos recursos cabíveis in itinere
contra as decisões judiciais, porquanto raciocínio inverso consagraria pleito per saltum com indevida
supressão de instância (Reclamação nº 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 13 de abril de 2011).
Reclamação ajuizada contra decisão de segundo grau que, em sede de apelação, declarou a
inconstitucionalidade da contribuição social prevista no arts. 25 da Lei nº 8.212/91 e 25 da Lei nº 8.870/94,
ressaltando, porém, que o crédito do contribuinte deveria sofrer “compensação com contribuições sobre
folha de salários prevista no art. 22, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91”. Alegação de descumprimento da
autoridade dos precedentes proferidos por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos
Extraordinários nºs 363.852/MG e 596.177/RS, oportunidade nas quais restou rejeitado o pleito de
modulação da declaração de inconstitucionalidade das normas tributárias em jogo. Inexistindo, in casu,
precedente fruto de exercício da fiscalização abstrata de constitucionalidade, a reclamação constitucional
não pode ser admitida, sob pena de frustrar a teleologia indispensável para a subsistência do sistema recursal
pelo manejo indevido da medida como sucedâneo de recurso de índole ordinária ou extraordinária.
Reclamação não conhecida”. (BRASIL, STF, Rcl 12692 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado
em
27/02/2014,
DJe 21-03-2014)
209 Em suas atuações no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes e o então Ministro Eros Grau
destacaram-se como os maiores defensores da objetivação dos efeitos do controle difuso de
constitucionalidade, conforme se depreende do acórdão da lavra do ministro Eros Grau proferido no
julgamento do RE n. 376.852: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 9.718/98. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 239 DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, a respeito da tendência de não-
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controle difuso e da constatação de que a expansão da eficácia normativa dos julgados do
STF se deu a partir de reformas constitucionais, sobretudo a partir da Emenda
Constitucional 45, que introduziu a súmula vinculante e a repercussão geral, outra não
pode ser a conclusão senão a de que constitui flagrante ofensa à Constituição a previsão
por mera lei ordinária de eficácia vinculante e erga omnes ao julgamento do IRDR, já que
se trata de incidente processual de competência dos tribunais ordinários de segundo grau,
os quais não desempenham a função de Corte Suprema para uniformização do direito.
Fazendo uma comparação entre os temas, Júlio Rossi também aponta a
inconstitucionalidade da eficácia vinculante atribuída ao IRDR por lei ordinária, in verbis:
(...) a decisão firmada no IRDR possui a mesma carga de eficácia das
súmulas vinculantes, com um agravante: não há amparo
constitucional, o que nos leva arriscar a afirmação que o art. 941 do
PLS 166/2010 (art. 980 do PLC 8.046/2010) é inconstitucional. A
subversão gerada nos processos subjetivos (com a força vinculante
da decisão-quadro tomada em IRDR) importaria no acesso direto aos
Tribunais por meio de reclamação, colocando em cheque a estrutura
judiciária escalonada, principalmente no que se refere aos meios
ordinários de impugnação.
Salienta-se que, nem mesmo em processos incidentais de
constitucionalidade, há objetividade automática dos efeitos das
decisões judiciais para outros processos, sendo necessário o
reconhecimento de repercussão geral pelo órgão de cúpula do Poder
Judiciário e aplicação do disposto no art. 52, X, da CF/1988, em ato
privativo do Senado Federal (somente assim seria atribuído efeito
erga omnes à decisão). 210
Assim, à luz de alguns casos emblemáticos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, dessume-se que a expansão normativa dos efeitos do julgamento de um
determinado tribunal depende, antes de tudo, de sua posição na organização hierárquica
do Poder Judiciário e, outrossim, da previsão no texto da própria Constituição da função
estrita subjetivação ou de maior objetivação do recurso extraordinário, que ele deixa de ter caráter
marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para assumir, de forma decisiva, a função de
defesa da ordem constitucional objetiva. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL,
STF, RE 475812 AgR, Relator(a): Min. Eros Grau, 2º Turma, J. 13.06.2006, DJ 04.08.2006)
210 ROSSI, Júlio César. O precedente à brasileira: súmula vinculante e o incidente de resolução de demandas
repetitivas. Revista de Processo. Ano 37, vol. 208, jun 2012, p. 234.
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a interpretação, o que não é o caso dos tribunais locais e regionais.
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4. Conclusão
A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela que o efeito
vinculante não pode ser atribuído por lei ordinária a julgamentos de tribunais da instância
ordinária.
No julgamento de questão de ordem na ADC n. 01, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 03/93 – a qual instituiu a
ação declaratória de constitucionalidade com eficácia vinculante – ao entendimento de que
a eficácia obrigatória dos julgamentos no controle concentrado é indispensável à garantia
do papel do Supremo como guardião da Constituição.
A emenda apenas teria explicitado um poder que a Corte Suprema já detinha
para assegurar a unidade do direito e a segurança jurídica ao ordenamento.
Motivação semelhante foi apresentada no julgamento da constitucionalidade
do art. 28, parágrafo único, da lei ordinária nº 9.868, de 1999, que atribuiu eficácia
vinculante aos julgamentos definitivos de mérito proferidos pela Corte Suprema em ação
direta de inconstitucionalidade (ADI).
A lei ordinária somente foi considerada constitucional para veicular a imposição
de força obrigatória ao julgamento da ADI em razão da similitude substancial do seu objeto
com a ação declaratória de constitucionalidade, criada pela Emenda Constitucional nº
03/93. São ações dúplices. Desse modo, a referida lei não teria inovado o ordenamento
jurídico em relação ao tema, mas apenas explicitado a inteligência da disposição
constitucional, visando conferir mais força ao controle concentrado de constitucionalidade.
A validade da lei ordinária para estabelecer a eficácia vinculante estaria
circunscrita aos julgamentos da Suprema Corte no controle de constitucionalidade e para
concretização do papel fundamental a ela atribuído de guardiã da Constituição.

Corrobora, ainda, o referido entendimento a expansão da eficácia normativa dos
julgados do Supremo Tribunal Federal no controle difuso de constitucionalidade a partir
de reformas constitucionais, sobretudo a partir da Emenda Constitucional 45, que
introduziu a súmula vinculante e a repercussão geral. Tais reformas permitiram que os
efeitos do controle difuso se estendessem para além das partes do caso concreto.
A impossibilidade de uma mera lei ordinária atribuir força obrigatória a
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julgamento de qualquer tribunal tem respaldo igualmente no entendimento manifestado
pelo Supremo Tribunal Federal em relação à inconstitucionalidade da eficácia vinculante
atribuída pela CLT aos prejulgados trabalhistas. A lei infraconstitucional não pode atribuir
tal força aos julgamentos estranhos à Suprema Corte e, principalmente, estranhos à
jurisdição constitucional.
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O prejulgado era previsto pelo § 1º do art. 902 da CLT e resultava de
pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho, em reunião plenária, por ocasião de
julgamento de ação originária ou de recurso de sua competência, ou independentemente
desses procedimentos, sobre interpretação de norma jurídica, dotado de caráter geral e
vinculante.
Ficou definido pela Suprema Corte, ainda sob a vigência da Constituição de
1946, que seria inconstitucional qualquer ato normativo que dissesse que os prejulgados
do Tribunal Superior do Trabalho deveriam necessariamente ser observados pelos juízes
das instâncias inferiores. Ou seja, não caberia ao Tribunal Superior Trabalho formular teses
jurídicas de caráter normativo, geral e vinculante para as instâncias inferiores da justiça
laboral.
Já na vigência da Constituição da República de 1988, o Tribunal Superior
Eleitoral – TSE adotou o referido entendimento da Suprema Corte para reconhecer, em
julgamento relatado pelo então ministro Sepúlveda Pertence, a inconstitucionalidade
também dos “prejulgados vinculantes” previstos no Código Eleitoral.
A inconstitucionalidade decorre da ofensa à separação dos poderes, em razão
da atribuição de poder normativo aos referidos julgados, e, ainda, ofensa à independência
judicial, garantia do Estado Democrático, na medida em que impede o julgamento da causa
a partir do debate em contraditório e do livre convencimento motivado do julgador.
Não se defende a rebeldia judicial e a chamada “jurisprudência lotérica”, mas
sim o respeito indispensável ao protagonismo legítimo do juiz na interpretação do direito
para a construção do provimento jurisdicional no espaço público discursivo do processo
democrático.

Defende-se, por outro lado, a valorização da primeira instância, compreendendo
sua participação e autoridade como necessárias para moldar o direito ao caso concreto,
gerenciando os litígios para que se preze por uma prestação jurisdicional qualificada e não
padronizada.
O IRDR concentra no tribunal de segundo grau muitas vezes de forma
precipitada o desate da controvérsia jurídica, produzindo enunciado normativo genérico
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como se tratasse de uma súmula vinculante, o que mecanizará a atividade dos demais
magistrados.
Haveria, assim, dois tipos de juízes: aqueles que interpretam a questão de
direito, definindo tese jurídica de caráter erga omnes e vinculante, que são os julgadores
do incidente; e aqueles que se limitam a aplicar a decisão padronizada às demandas
individuais, repetindo as anteriores, tornando o precedente judicial para as demandas
repetitivas algo estático e acabado.
Com efeito, o juiz de primeiro grau não pode ser visto como um mero aplicador
mecânico da letra da lei ou do enunciado da jurisprudência, um computador programado
para apenas processar a tese jurídica definida pelo tribunal, extraindo uma solução
automática ao caso concreto.
No processo democrático, o juiz deve ser comprometido, antes de tudo, com a
completude da decisão do conflito, vista não como ato processual isolado, mas como
resultado da cooperação e do debate processual desenvolvido em contraditório pelas
partes.
Esse papel fundamental do magistrado, especialmente daquele atuante no
primeiro grau, somente poderá se efetivar se for respeitada a garantia constitucional da
independência judicial, restringida de maneira inconstitucional pelo CPC/2015 ao atribuir
força normativa e vinculante ao julgamento do IRDR pelo tribunal da instância ordinária.
Enfim, muito longe da pretensão de esgotar o tema, o objeto do presente artigo
foi apenas o de instigar o debate, demonstrando que a lei ordinária não pode tudo em
matéria processual, sob pena de deturpar o papel dos tribunais no sistema de justiça,
transformado as partes e os julgadores da primeira instância em meros robôs repetidores
de enunciados normativos fechados.
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RESUMO: Neste artigo buscou-se realizar uma análise sobre o que é a investigação penal,
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INTRODUÇÃO
Na persecução penal tem-se a existência de duas instituições que, em conjunto,
buscam aplicação da lei penal aos fatos criminosos apurados e denunciados. São a polícia
judiciária e o Ministério Público.
Inicialmente, procura-se pontuar neste trabalho um breve apontamento histórico
sobre a persecução penal pelo Estado até a fixação desse ônus ao Ministério Público.
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De outra banda, não se pode perder de perspectiva as nuances do inquérito policial
dirigido pela polícia judiciária.
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A par de outras discussões, as quais serão abordadas em momento oportuno,
apresenta-se a possibilidade do Ministério Público proceder diretamente às investigações
de que tenha necessidade.
Por fim, aponta-se ainda o que permeou a primeira investigação realizada pelo
órgão ministerial.
1. Breves comentários sobre a função do Ministério Público
O pensador pré-iluminista Jean-Jacques Rousseau acreditava que cada homem é
portador de mais absoluta liberdade, mas que com as agregações de homens e de famílias
surgiram pela necessidade de autopreservação, quando a força individual não era mais
suficiente para prevenir agressões externas. Assim, pelo contrato social, cada indivíduo
cedia parte de sua liberdade à coletividade em troca de segurança. O grande problema era
garantir a convivência harmônica de um grupo formado por indivíduos que, por natureza,
não se submetem uns aos outros. 211
Já para Montesquieu, quando os homens passaram a viver em sociedade, cada
uma delas passou a se sentir poderosa, o que gerou um estado de guerra. Ademais, cada
indivíduo começou a buscar algum tipo de vantagem, gerando um estado de guerra entre
os próprios membros. Essas duas espécies de guerra determinaram a necessidade de leis
entre os indivíduos. 212
Uma das primeiras expressões escritas do direito foi o Código de Hammurabi, que
estabeleceu a vingança privada e a Lei de Talião, sendo o ofendido quem buscava punir o
infrator. Por óbvio, havia infrações não punidas ou punidas com excessivo rigor,
provocando um caos social.
Posteriormente, o Estado assumiu o jus puniendi das agressões aos bens jurídicos
relevantes, utilizando o seu poder para punir o infrator, permanecendo restritivamente o
ônus à vítima de promover a acusação.
Necessitava-se, então, de um órgão estatal capacitado para promover a acusação
de forma eficiente, justa e independente. Tal missão foi conferida ao Ministério Público.

211 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Martin Claret, 2000, p. 23.
212 MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 19.
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Muito bem asseverou sobre o tema o doutrinador Malatesta:213
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Assim como o código das penas deve ser a espada infalível para
golpear os delinquentes, assim o código dos ritos, inspirado na teoria
da lógica sã, sendo o braço que guia com segurança aquela espada
contra o peito dos réus, deve também ser o escudo inviolável da
inocência.
Na mesma seara, Paulo Rangel214 explica que o Processo Penal possui duas
funções: é meio para se aplicar o Direito Penal, mas também é instrumento para se efetivar
os direitos e garantias individuais.
Neste sentido, o cidadão acusado de um crime tem o direito de ser acusado por
um órgão independente, objetivo, técnico, que observará todos os seus direitos previstos
na Constituição da República, sendo a pena aplicada, se for o caso, após um processo justo.
O ônus da acusação recai, em regra, sobre o Ministério Público. Órgão responsável
por produzir as provas do fato criminoso, desonerando a vítima, que somente em casos
muito específicos, em que sua intimidade é resguardada, é que terá que tomar certas
iniciativas.
Por outro lado, embora o Ministério Público seja obrigado a propor a ação penal
pública na presença de um fato típico, ilícito e culpável, não há que ser confundida com a
necessidade de proposição, a qualquer custo, da ação penal.
O promotor de justiça se ficar convencido da falta de provas ou da inocência do
acusado, pode, utilizando-se de sua independência funcional, pronunciar-se pela
absolvição do réu. Do mesmo modo, há a possibilidade de recorrer em benefício do
acusado quando observar falha na sentença do juiz.
Mais recentemente tem-se alargado as possibilidades de mitigação do princípio
da obrigatoriedade de propositura da ação penal movimento que, dentre outros diplomas,
iniciou com a suspensão condicional do processo, a composição civil e a transação penal
previstas na lei n. 9.099/95, hoje ampliada pelo Acordo de Não Persecução Penal
introduzido pelo Pacote Anticrime da Lei n. 13.964/19.

213 MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal. Campinas: LZN, 2003, p.
11.
214 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8ª edição. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 5.
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Na perspectiva da natureza jurídica deste órgão, diverge a doutrina se trata-se de
parte processual, pois quem é parte defende um interesse próprio, enquanto que o
Ministério Público age como substituto processual da sociedade, para condenar o culpado
e absolver o inocente.
A visão do Ministério Público como mero órgão acusador também não condiz com
a feição dada pela Constituição da República de 1988, afinal, trata-se de promotor de
justiça e não de promotor de condenação.
2. Inquérito policial
No Brasil, a apuração de delitos é responsabilidade precípua da polícia judiciária,
entretanto, a dispensabilidade do inquérito policial para o oferecimento da denúncia é
questão pacífica na doutrina, desde que haja outros elementos de formação da opinio
delicti.
Sobre o tema, TOURINHO FILHO:215
O inquérito policial é peça meramente informativa. Nele se apuram a
infração penal com todas as suas circunstâncias e a respectiva autoria.
Tais informações têm por finalidade permitir que o titular da ação
penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido, possa exercer o jus
persequendi in judicio, isto é, possa iniciar a ação penal. Se essa é a
finalidade do inquérito, desde que o titular da ação penal (Ministério
Público ou ofendido) tenham em mãos as informações necessárias,
isto é, os elementos imprescindíveis ao oferecimento de denúncia ou
queixa, é evidente que o inquérito será perfeitamente dispensável.
Convém lembrar que o ônus da prova da autoria e materialidade do fato criminoso,
na ação penal pública, é exclusivo do Ministério Público.
Cabe ao Estado, por meio de seu órgão acusatório, assegurar a liberdade individual
e a segurança social. Para a efetivação desta última, a investigação criminal é a elucidação
do fato tido como criminoso, para instrumentalizar a denúncia.
A investigação criminal, em geral, é um procedimento pré-processual, de cognição
sumária, cujo objetivo imediato é averiguar o delito e sua autoria, fornecendo elementos

215 Ibidem, p. 196.
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para que o titular da ação penal (Ministério Público) ofereça a peça exordial ou requeira o
arquivamento.216
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Ressalte-se que a investigação criminal, como o próprio nome esclarece, visa
apenas investigar, desvendar se um determinado fato ocorreu de forma criminosa,
buscando assim a verdade processual, mesmo que se configure a atipicidade do ato, ao
final do procedimento investigatório.
Na perspectiva do doutrinador espanhol Vincenzo Manzini, a investigação tem a
finalidade característica de recolher e selecionar o material que haverá de servir para o
juízo, eliminando tudo o que resulte confuso, supérfluo ou inatendível. Com isso, evitamse os debates inúteis e se prepara um material selecionado para os debates necessários.217
É necessário sempre pensar, em termos de natureza jurídica, qual a raiz do instituto
estudado, no caso da investigação criminal trata-se de procedimento administrativo,
inobstante a possibilidade de atuações judiciais ou jurisdicionais, no desenrolar do
procedimento, como no caso de decretação de prisão temporária, preventiva ou liberdade
provisória, que enquanto estiver sob a égide judiciária, sua natureza será a de um
procedimento judicial.
O inquérito policial, analisado em especial neste tópico, está previsto no Código
de Processo Penal, entre os artigos 4º a 23, que dispõe sobre o que há de mais fundamental
sobre o instituto, vez que é a prática que acaba por estabelecer toda a forma de
procedibilidade do inquérito policial.
Destarte, a investigação criminal através do inquérito policial é “procedimento
destinado à reunião de elementos acerca de uma infração penal. É o conjunto de
diligências realizadas pela polícia judiciária, para apuração de uma infração penal e sua
autoria, para que o titular da ação penal posa ingressar em juízo, pedindo a aplicação da
lei ao caso concreto.”218

216 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. O papel do inquérito policial no sistema acusatório – O modelo
brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 2003, p. 197.
217 MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra
Redin. Barcelona: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1951, p. 173.
218 SALLES JÚNIOR, Romeu de Almeida. Inquérito Policial e Ação Penal. São Paulo: Saraiva. 3ª. ed. 1985, p.
03.
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O inquérito policial tem por objetivo levar ao conhecimento do Ministério Público
informações sobre um delito, em sendo o caso de ação penal pública, ensejando o
oferecimento da denúncia.
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Nessa linha Frederico Marques discorre sobre o inquérito como um procedimento
administrativo persecutório de instrução provisória, destinado a preparar a ação penal.219
Caso seja, o fato apurado, de iniciativa privada, a autoridade policial tem o dever
de informar ao ofendido ou seu representante legal, que apresente queixa–crime, iniciando
a ação penal de iniciativa privada.220
Outrossim, ensina Mirabete221 de que se trata o instituto do inquérito policial:
Inquérito policial é todo procedimento policial destinado a reunir os
elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e
de sua autoria. Trata-se de uma instrução provisória, preparatória,
informativa, em que se colhem elementos por vezes difíceis de obter
na instrução judiciária, como auto de flagrante, exames periciais, etc.
Seu destinatário imediato é o Ministério Público (no caso de crime que
se apura mediante ação penal pública) ou o ofendido (na hipótese de
ação penal privada), que com ele formam sua opinio delicti para a
propositura da denúncia ou queixa. O destinatário mediato é o Juiz,
que nele também pode encontrar fundamentos para julgar.
Em outros termos, mas corroborando com o mesmo entendimento assevera
Nucci:

222

O inquérito é um meio de afastar dúvidas e corrigir o prumo da
investigação, evitando-se o indesejável erro judiciário. Se, desde o
início, o Estado possuir elementos confiáveis para agir contra alguém
na esfera criminal, torna-se mais difícil haver equívocos na eleição do
autor da infração penal. Por outro lado, além da segurança, fornece a
oportunidade de colher provas que não podem esperar muito tempo,
sob pena de perecimento ou deturpação irreversível (ex.: exame do
cadáver ou do local do crime).

219 MARQUES, José Frederico. Elementos de Processo Penal, V. I, Campinas: Bookseller, 2005, p. 139.
220 RIOS, Carlos Alberto dos. Teoria e prática do Inquérito Policial. Bauru: Edipro, 1986, p. 06.
221 MIRABETE, Júlio Fabrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas. 14. ed. 2003, p. 76.
222 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. 2. ed. 2006, p.127.
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O artigo 12 do Código de Processo Penal preceitua que “o inquérito policial
acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”.223
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Desta feita, para que o Estado-Juiz possa exercer seu jus puniendi, que nasce da
consubstanciação do fato à norma penal, é imprescindível que tenha a seu dispor
elementos probantes mínimos do cometimento do delito, e de quem seja o seu autor.
Ainda que essas informações possam advir de outros meios, o modo mais usual de colheita
desses elementos é, sem dúvida, o inquérito policial.
Em que pese sua habitualidade é certo que o mesmo não é indispensável para o
oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, conforme se verifica das disposições dos
artigos 27, 39, § 5º e 46, § 1º, todos do Código de Processo Penal.
Não se pode falar, sob pena de erro no termo jurídico, que o inquérito policial é
um processo, pois se reveste apenas de caráter de procedimento administrativo
informativo, destinado a fornecer um mínimo de elementos necessários à propositura da
ação penal.
As formas de instauração do inquérito policial estão no artigo 5º, do Código de
Processo Penal, quais sejam, ex offício (de questionável constitucionalidade após a adoção
do sistema acusatório pela Constituição Federal de 1988), por portaria da autoridade
policial, pela lavratura do auto de prisão em flagrante, mediante representação do
ofendido, por requisição do Juiz ou do Ministério Público e ainda por requerimento da
vítima.
O Código de Processo Penal não define o inquérito policial, mas, examinando os
artigos 4º e 6º do referido diploma legal, é possível definir de modo simples e claro como
sendo a atividade desenvolvida pela Polícia Judicial com a finalidade de averiguar o delito
e sua autoria224.
2.1 Tipos de Inquérito
Deve-se ter em perspectiva que inquérito é gênero, enquanto que inquérito policial
é espécie. Há outras formas de inquérito igualmente válidas, como os instaurados por
outras autoridades administrativas, contudo todos possuem a mesma finalidade, qual seja,
apurar responsabilidades, penais ou não.

223 BRASIL, Código de Processo Penal, artigo 12.
224 LOPES JUNIOR., Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2000, p. 31.
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Na legislação pátria podemos identificar alguns tipos de inquérito, como:
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O Inquérito Parlamentar: As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), que tem
sua atuação regulamentada pela Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, disciplina o
inquérito parlamentar.225
O Inquérito Policial Militar: O Código de Processo Penal Militar prevê o inquérito
policial militar, com características e funções semelhantes ao inquérito policial civil
comum.226
O Inquérito Civil: Presidido pelo órgão do Ministério Público e destinado à
propositura da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico (Lei n. 7.347/85).227
Outros inquéritos possuem peculiaridades, como no caso de infração penal
cometida na sede ou dependência do STF (artigo 43 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal); contra Juiz de Direito (artigo 33, parágrafo único, da Lei Orgânica
Nacional da Magistratura) e contra Promotor de Justiça (artigo 40 e 41 da Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público).228
No âmbito internacional, há previsão de inquérito no art. 53 e seguintes do
Estatuto de Roma, que prevê o Tribunal Penal Internacional, o qual fica a cargo do
Procurador.
Note-se, com estes exemplos, não ser o inquérito, ou a investigação, atos privativos
da polícia judiciária.
Não se pode olvidar, no entanto, conforme bem asseverado por Nucci “que não
deve ser admitida a produção de provas por quem não está legalmente autorizado a colher
elementos para dar fundamento à ação penal, como, por exemplo, colher “declarações de
pessoas” em notários, que não têm atribuição legal para isso.”229

225 Idem.
226 idem.
227 idem.
228 Idem.
229 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. 2. ed. 2006, p.128.
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Ressalte-se que não tem mais se admitido o inquérito judicialiforme, em razão da
adoção do sistema acusatório.
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Igualmente, para Tourinho Filho, o inquérito policial é uma das espécies de
procedimento investigativo, que visa à apuração da existência de infração penal e à
respectiva autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos que o
autorizem a promovê-la.230
Na esteira da maioria da doutrina, entende-se que o objetivo do inquérito é a
busca da verdade dos fatos e não somente a preparação para uma futura ação penal, não
estando voltado, a priori, para acusação ou defesa.
2.2. Características
A sistemática processual penal brasileira é conhecida dividida em uma fase de
investigação penal inquisitorial e uma fase judicial é acusatória.
Em que pese a grande discussão quanto a natureza do sistema penal brasileiro,
misto ou acusatório, este último tem prevalecido mais modernamente, certo é que o
inquérito tem natureza inquisitiva, ou seja, ao indiciado ou ao suspeito (não se pode falar
aqui em réu ou acusado), não é permitida a oportunidade de ampla defesa ou do
contraditório, sob o argumento de que se amplamente conhecida e contraditada o
suspeito poderia fazer perecer o objeto da investigação.
De todo modo, nada impede de ser acompanhado por advogado ou defensor, se
assim o desejar, salvo se tratar de policial militar ou bombeiro militar investigado por fatos
relacionados ao uso da força letal no exercício profissional, nos termos do art. 16-A do
Código de Processo Penal Militar, alterado pelo Pacote Anticrime, cuja presença de
defensor é obrigatória.
Outrossim, o acesso ao advogado das peças já documentadas é prevista no art. 7º,
XIV do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como chancelada pela Súmula
Vinculante n. 14.
Algumas das características essenciais do inquérito policial são:
Discricionariedade: O inquérito policial tem caráter discricionário, ou
seja, tem a faculdade de operar ou deixar de operar, dentro, porém, de
um campo cujos limites são fixados estritamente pelo direito. Portanto,
como determina o art. 14 do CPP, a autoridade policial pode deferir ou
230 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, v. I, 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 75.
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indeferir qualquer pedido de prova feito pelo indiciado ou ofendido,
não estando sujeita, a autoridade policial à suspeição.231
Forma escrita: É um procedimento escrito, já que é destinado a
fornecer informações ao titular da ação penal. Determina o art. 9º do
Código de Processo Penal que “todas as peças do inquérito policial
serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e,
neste caso, rubricadas pela autoridade”.
Procedimento sigiloso: Qualidade necessária para que possa a
autoridade policial providenciar as diligências necessárias para a
completa elucidação do fato sem que lhe oponham, no caminho,
empecilhos para impedir ou dificultar a colheita de informações com
ocultação ou destruição de provas, influência sobre testemunhas
etc.232 Assim dispõe a lei processual penal em seu art. 20 que “a
autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do
fato ou exigido pelo interesse da sociedade”.
Obrigatoriedade: Em se tratando de delito de ação penal pública, a instauração do
inquérito policial é obrigatória, e deverá ser feita de ofício, assim que tenha a notícia da
prática da infração (artigo 5º, inciso I, Código de Processo Penal).
Indisponibilidade: Uma vez instaurado regularmente, não poderá a autoridade
policial, em qualquer hipótese, arquivar os autos, para tanto precisará da anuência do
promotor de justiça e do magistrado (art. 17 do Código de Processo Penal).
2.3. Atribuição
Salvo exceções legais, a competência para presidir o inquérito policial é deferida,
em termos constitucionais, aos delegados de polícia de carreira, de acordo com as normas
de organização policial dos Estados.
Em se tratando de apuração de delitos de competência federal, pelos delegados
federais. Sendo um procedimento administrativo a apuração por um delegado de outra
esfera (de polícia ou federal) não anula o procedimento, que deverá ser remetido a quem
de direito.
Na esfera do direito penal militar não há a figura do delegado de polícia. As
investigações são as autoridades estão no 7º do Código de Processo Penal Militar,
231 MARQUES, José Frederico. Elementos de Processo Penal, V. I, Campinas: Bookseller, 2005, p. 154.
232 Idem. Ibidem, p. 155.
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admitindo a delegação do seu exercício na forma determina nos parágrafos do referido
artigo. Valendo-se pontuar que o encarregado do inquérito policial militar não precisa ter
formação jurídica.
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Esclarece Nucci que apesar da presidência do inquérito caber à autoridade policial,
as diligências realizadas possam ser acompanhadas pelo representante do ministério
público.233
3. Investigação penal pelo Ministério Público
Insta salientar que, em que pese haja discussão sobre a legitimidade da
investigação presidida diretamente pelo Ministério Público, ainda que mais enfraquecida
após a rejeição da PEC n. 37, certo é que na prática ela acontece, ainda que não seja a
regra, ocorrendo em situações específicas. Para os fins a que se destina esse trabalho,
classifica-se, desde logo, as situações excepcionais em três grupos, de acordo com o
estágio da apuração dos fatos.
A investigação direta originária se dá quando o Ministério Público inicia uma
apuração de um crime por sua responsabilidade, sem que para isso haja envolvimento
policial, ainda que, em algum momento da investigação venha a requisitar o auxílio
desta.234
Em vista das garantias constitucionais e independência funcional, o Ministério
Público utiliza-se da investigação direta quando, por exemplo, o autor do fato é alguém
capaz de exercer pressões contra a apuração policial, a qual não possui todas as
prerrogativas e garantidas conferidas ao Ministério Público.235
Cumpre asseverar que, ao Ministério Público e à Magistratura, tais garantias foram
conferidas exatamente para assegurar à sociedade e ao próprio ocupante do cargo a
independência que tais funções devem ter.236

233 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. 2. ed. 2006, p.128.
234 PONTES, Manuel Sabino. Investigação Criminal pelo Ministério Público: uma crítica aos argumentos
pela sua inadmissibilidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1013, 10 abr. 2006. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8221>. Acesso em: 31.01.2021.
235 Idem.
236 Idem.
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Por este motivo o Ministério Público utiliza-se de suas garantias para assegurar
que a investigação criminal vá até seu deslinde sem ingerências indevidas.
A fim de aclarar tal ideia, foi amplamente divulgado na imprensa nacional, o caso
envolvendo Duda Mendonça, pessoa que cuidava do marketing do ex-Presidente Lula.
Após sua prisão por promover e participar de uma rinha de galo, dois policiais federais que
participaram da ação foram ameaçados de transferência e o Delegado responsável foi
afastado de sua chefia. Mais recentemente, o Delegado Federal Antônio Rayol, autor do
flagrante, foi indiciado pela Polícia Federal, acusado de "concorrer para escândalo público"
e "arranhar publicamente a reputação da Polícia Federal". Assim, o investigador passou a
ser o investigado.237
Mais comum é o caso em que a notícia do crime chega diretamente ao promotor
de justiça por uma testemunha ou vítima, que se encaminha a uma promotoria em busca
de uma orientação jurídica, cujo auxílio depende o início das investigações.238
Para tanto, a Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
estabeleceu as regras para a formalização da investigação pelo procedimento
investigatório criminal (PIC), procedimento adequado, semelhante ao inquérito policial,
que visa reunir os elementos de convicção para eventual propositura de uma ação penal.
Não se pode esquecer também que há delitos, especialmente na esfera federal, em
que o aparato necessário para desvendar o delito, é conseguido mais facilmente pelo
Ministério Público, cujos recursos financeiros tendem a ser maiores que os destinados à
polícia. Nesses casos, entende-se que busca o Ministério Público, auxiliando os demais
órgãos públicos, por ter mais condições operacionais para o deslinde do fato.239
Por fim, como no caso do Inquérito 1.968-DF, levado ao Supremo Tribunal Federal,
a investigação já chega finalizada ao Ministério Público, que apenas busca confirmar os
dados recebidos.240
Na intitulada investigação direta derivada a iniciativa também é pelo próprio
Ministério Público, contudo este tem conhecimento de um determinado delito através de
237Revista
Consultor
Jurídico.
Rinha
federal.
<http://www.conjur.com.br/static/text/37563,1>. Acesso em: 31.01.2021.

Disponível

em:

238 PONTES, Manuel Sabino. Investigação Criminal pelo Ministério Público: uma crítica aos argumentos
pela sua inadmissibilidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1013, 10 abr. 2006. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8221>. Acesso em: 31.01.2021.
239 Idem.
240 Idem.
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outro tipo de procedimento decorrente de sua atuação, seja de natureza cível, trabalhista,
fiscal ou criminal.241
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Na atuação do Ministério Público em outros âmbitos do direito, pode ocorrer do
promotor de justiça, se deparar com uma situação que se configura crime. Neste caso,
pode o Ministério Público determinar a abertura de inquérito policial ou denunciar
diretamente, se já possuir provas suficientes de materialidade e autoria. Pode ser, por outro
lado, que o promotor do caso entenda ser aconselhável a apuração do crime de maneira
direta.242
Finalizando, a investigação direta revisora ocorre quando o Ministério Público
procura confirmar as informações e conclusões fornecidas pela polícia, fazendo uma
análise se o procedimento investigatório já esta hábil a ensejar uma denúncia.243
Nesta suposição, o inquérito policial é concluído e relatado, sendo em seguida
encaminhado ao Ministério Público. Neste momento, o promotor tem três alternativas, a
escolher uma: a) oferecer denúncia; b) promover o arquivamento; ou, c) requisitar outras
diligências.
Há que se observar que pode ocorrer em algum caso específico que reste dúvida
quanto a uma prova ou testemunho, ou até mesmo da conduta da polícia durante a
investigação. Assim, na investigação revisora, o Ministério Público pode requisitar
informações, ouvir testemunhas e realizar diretamente todas as diligências que entender
necessárias para formar sua opinio delicti, como destinatário da prova colhida e,
eventualmente, como fiscal externo da atividade policial.244
Deve-se ressaltar, entretanto, que esta classificação atende apenas aos casos de
investigação pré-processual, sendo que, por vezes, o Ministério Público tem acesso a um
documento ou testemunho durante o processo penal.
3.1 A primeira investigação criminal pelo ministério público no Brasil

241 Idem.
242 Idem.
243 Idem.
244 Idem.
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Segundo Paulo Rangel,245 durante o regime militar, o Delegado de Polícia Sérgio
Fernando Paranhos Fleury, homem forte no sistema de segurança pública do Estado de
São Paulo, liderava o chamado "Esquadrão da Morte", grupo armado ligado ao tráfico de
drogas e a execuções sumárias.
O Ministério Público à época não tinha independência funcional, o que lhe permitia
ser pressionado por aqueles que detinham o poder. Ademais, Fleury tinha influência no
cenário político, sendo inclusive ligado ao Presidente Médici, com o qual havia feito uma
aliança para combater a subversão.246
Enquanto o Esquadrão da Morte atuava nenhuma medida coercitiva estatal era
tomada, até que a pressão internacional e a insistência do Procurador de Justiça Hélio
Bicudo iniciou-se uma investigação do caso.247
Designado para realizar, pessoal e diretamente, as investigações criminais sobre as
atividades do grupo, Hélio Bicudo instaurou vários processos contra Fleury. Entretanto, em
vista do grande poder exercido por Fleury, o Procurador foi afastado das investigações e
foi aprovada a Lei 5941/73, que ficou conhecida como Lei Fleury, a qual foi encomendada
para garantir a liberdade provisória do Delegado caso o processo realmente tivesse
seguimento. O Delegado conseguiu com sua influência política encerrar a investigação
criminal.248
Este caso, a propósito do tema, permite observar que o Ministério Público realizou
investigação criminal direta já em 1973, durante o regime militar e quando ainda não
possuía a maioria de suas modernas atribuições, bem como não tinha garantias
constitucionais, como a inamovibilidade, o que facilitou o encerramento das investigações
criminais, conforme os interesses do governo, mas foi o marco inicial da atividade
investigativa do Ministério Público no Brasil.
CONCLUSÃO
A persecução de práticas criminosas pelo Estado foi idealizada pelo legislador
atribuindo a investigação, como procedimento preliminar, à polícia judiciária, que ao final

245 RANGEL, Paulo. Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. Rio de Janeiro:
Lúmen Juris, 2003, p. 144.
246 Idem.
247 Idem.
248 Idem.
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apresentaria os elementos de convicção relatando os fatos criminosos, em tese, praticados
pelo indiciado.
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Esses elementos seriam remetidos ao Ministério Público, órgão incumbido de
propor a ação penal que apresentaria a denúncia, a qual se recebida pelo juiz iniciaria a
fase judicial que poderia culminar com a condenação do indivíduo.
Não obstante, parecer se tratar de fases estanques, certo é que com a
modernidade, a massificação da sociedade, a complexidade das relações jurídicas, o
aumento da criminalidade organizada e especializada, o Ministério Público, que antes
tendia a permanecer em uma posição inerte quanto a busca por elementos para propor a
ação penal, viu-se instado a, por si só, proceder a investigações fora do bojo do inquérito
policial.
Iniciando a investigação direta com o caso Fleury em 1973, alarga paulatinamente
seu leque de atribuições com vistas a desempenhar sua função de titular da ação penal.
As tentativas de barrar o poder de investigação do Ministério Público foram
freadas com a não aprovação da PEC n. 37, enquanto que a Resolução n. 181 do CNMP
continua estabelecendo as regras para o procedimento investigatório criminal.
Esta atribuição não é e não deve ser utilizada como forma de enfraquecer a polícia
judiciária ou de restringir direitos fundamentais dos investigados, mas de outra banda
cumprir a função do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preconiza o art.
127 da Constituição Federal.
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RESUMO : O artigo trata da inserção de precedentes vinculantes no direito brasileiro, bem
como sua feição no vigente Código de Processo Civil, examinando as implicações da
vinculatividade na função e competência dos tribunais superiores. A princípio, intenta-se
demonstrar, assente em estudo comparativo e análise histórica do stare decisis, sua plena
compatibilidade com a tradição jurídica predominante no Brasil, o civil law. Superado este
ponto, defender-se-á, a partir de revisão bibliográfica, que a letra da lei está sujeita a
diversidade interpretativa e que a autonomia do magistrado em aplicar seu entendimento,
ainda que em desacordo com a liturgia dos tribunais superiores, ocasiona um aumento de
litigiosidade e uma imprevisibilidade jurídica mais nocivos à democracia que eventual
enrijecimento da jurisdição. Finalmente, examina as hipóteses de justa superação de
entendimentos vinculantes e a forma menos danosa de realizar-se referido processo, tudo
a fim de que a integridade do judiciário seja, a um só tempo, previsível, isonômica e atual.
Palavras-chave: Precedentes vinculantes. Uniformização da jurisdição. Tribunais
superiores.
ABSTRACT: This article deals with the insertion of binding precedents in Brazilian law, as
well as its feature in the current Code of Civil Procedure, examining the implications of
binding on the function and competence of the higher courts. At first, the intention is to
demonstrate, based on a comparative study and historical analysis of stare decisis, its full
compatibility with the prevailing legal tradition in Brazil, the civil law. Having overcome this
point, it will be argued, based on a bibliographic review, that the letter of the law is subject
to interpretive diversity and that the magistrate's autonomy in applying his understanding,
even if in disagreement with the liturgy of the higher courts, causes an increase in litigation
and legal unpredictability, more harmful to democracy than any possible stiffening of
jurisdiction. Finally, it examines the hypotheses of just overcoming binding understandings
and the least harmful way of carrying out this process, all so that the integrity of the
judiciary is, at the same time, predictable, isonomic and current.
Keywords: Binding precedents. Standardization of jurisdiction. Higher courts.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Noções fundamentais. 1.1 Direito comparado e a importação de
institutos. 1.2 Origens do Common Law e do Stare Decisis. 1.3 Comparação entre os juízes
das tradições Common Law e Civil Law. 1.4 Diferentes rumos na busca por segurança
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jurídica. 2. O cenário jurídico brasileiro e a implementação de um sistema de precedentes
obrigatórios. 2.1 Crise de imprevisibilidade do judiciário e a inafastável hermenêutica da
jurisdição. 2.2 O problema das divergências interna corporis. 2.3 Os mecanismos
uniformizadores da jurisdição no Código de Processo Civil de 2015. 2.3.1. Incidente de
Assunção de Competência - IAC. 2.3.2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR. 2.3.3. Recursos repetitivos nos Tribunais Superiores 2.4 A inaplicabilidade de um
precedente por distinção - distinguishing - ou superação - overruling. Considerações finais.
Referências bibliográficas.
Introdução
Sancionada em 16 de março de 2015, a Lei n.° 13.105/2015, o atual Código de
Processo Civil, se destaca como o primeiro diploma processual cuja tramitação legislativa
e publicação se deram inteiramente em regime democrático. Vigente desde 18 de março
de 2016, trouxe em seu bojo inúmeras inovações e conquistas para o direito brasileiro: a
contagem dos prazos passou a se dar apenas em dias úteis, positivou a desconsideração
de personalidade jurídica e a teoria dos capítulos da sentença, extinguiu os processos
cautelares, maximizou a busca por solução consensual dos conflitos, entre outras.
Não obstante a pluralidade de mutações, é provável que o mais relevante impacto
experimentado pelo processo civil brasileiro tenha sido a implantação de um sistema de
precedentes a ser obrigatoriamente observado pelo magistrado. Com o advento do
Código, a letra da lei perdeu o posto de único paradigma na tomada de decisão e passou
a dividir espaço com interpretações vinculantes.
Referidas interpretações, por se tratarem de aplicações do direito escrito realizadas
pelo judiciário no julgamento de casos concretos, são comumente chamadas de
precedentes judiciais, os quais, diga-se, já ostentavam vinculatividade noutros Estados de
Direito, mormente naqueles cuja tradição jurídica seja a do common law.
Justamente pela evidente transnacionalidade, muito se problematizou a respeito do
sistema ser adotado no Brasil, cujo ordenamento configura um típico civil law. Nesse
sentido, lançaram-se sobre o legislador acusações de subversão da ordem de direito e de
moléstia à separação dos poderes, já que, alega-se, haveria institucionalizado a produção
normativa pelo judiciário.

Contudo, o que se pretende demonstrar no presente estudo é que, para além da
atividade hermenêutica ser típica e inafastável do judiciário, a vinculação dos magistrados
a entendimentos firmados por tribunais superiores sequer extrapola o âmbito do próprio
poder e ainda provê previsibilidade e segurança jurídica, as quais servirão à bem-vinda
redução da litigiosidade e do tempo de duração do processo. Desse modo, adiante-se que
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o posicionamento no presente ensaio é no sentido de que as vantagens de referidas
alterações superam em muito eventuais desvantagens.
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Inicialmente, o enredo, que segue a ordem lógica-argumentativa, apresentará a
origem histórica da vinculação a precedentes e a relacionará com a realidade e contexto
jurídico brasileiros, analisando o cabimento e a possibilidade de sua adoção.
Seguidamente, identificará os mecanismos de vinculação criados pelo legislador, bem
como os meios de se afastar a incorreta aplicação no caso concreto. Por fim, serão tecidos
comentários a respeito de mutações hermenêuticas e jurisprudenciais na vigência do atual
sistema de precedentes, e, então, se encerrará o trabalho.
1. Noções fundamentais
Os rudimentos expostos no presente capítulo destinam-se à contextualização do
leitor quanto à origem histórica e geográfica dos precedentes vinculantes, bem como o
contexto político que desencadeou as contraposições mais latentes entre as tradições
jurídicas de common law e civil law. Ainda, intenta realizar aproximação crítico-comparativa
do exercício da magistratura num e noutro sistema.
1.1. Direito comparado e a importação de institutos
Pois bem, no mundo contemporâneo, o diálogo internacional entre as tradições
jurídicas é propiciado e encorajado por uma globalização cada vez mais acentuada. A
prosperidade do direito comparado permitiu que a individualidade do nacionalismo
jurídico sucumbisse, pouco a pouco, às vantagens de aprender com a história e a academia
estrangeiras.
Assim, instituições jurídicas de diversas origens são cada vez mais estudadas e
repensadas em níveis transnacionais. Evidente que, considerando-se que as sociedades
normatizam a partir de suas perspectivas e para suas necessidades, é de se esperar que
esses diversos enfoques frutifiquem em institutos jurídicos extremamente plurais e
elaborados, que, embora decorram dos anseios de determinado povo, podem, certamente,
ser reproduzidos noutros locais.

Referido fenômeno, que há muito se faz presente no direito, inclusive no brasileiro,
tem sido chamado por renomados autores de "importação dos institutos".249
Contudo, não se pode ignorar que a tradição jurídica, como o próprio nome diz,
carrega mais que o instituto em si, carrega o contexto em que ele foi desenvolvido e é
249

LYRA TAVARES, 2001, 157 p.
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utilizado. Assim sendo, é descabido que um jurista julgue ou meça o instituto alheio com
os fundamentos e pressupostos de sua própria formação.
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Não se deve, sob pena da conclusão assemelhar-se à falácia do espantalho,
examinar o produto extraído de uma tradição jurídica inserindo-o despido de adaptações
noutro universo, pois daí sucederia que, utilizando-se de parâmetros estranhos e
inaplicáveis, chegaria-se a resultados indesculpavelmente distorcidos e injustos.
Nessa investigação, em submissão às ponderações apresentadas, um jurista do civil
law não mediria, ao perscrutar a tradição jurídica do common law, a utilidade dos métodos
e a natureza da atividade jurisdicional com o olhar da tradição em que se formou. As
conclusões decorrentes de tal análise não deixariam de ser infundadas e equivocadas, à
medida em que desconsiderariam todo o prévio contexto formador.
E é buscando sempre se ater a tal moderação que o presente estudo analisará tanto
a origem do instituto dos precedentes obrigatórios, quanto as vantagens e mecanismos
de sua inserção no direito brasileiro, mormente aquela engendrada pelo legislador em
2015, quando da promulgação do vigente diploma processual.
1.2. Origens do Common Law e do Stare Decisis
A princípio, é necessário estabelecer os parâmetros fundamentais à correta
compreensão da tradição jurídica anglo-saxônica, a fim de evitarem-se aversões
precipitadas ao que ora se defende, mormente quando restar exposto que, sim, a teoria da
vinculatividade dos precedentes, recentemente incorporada ao direito brasileiro, é
originada no common law.
Ora, o common law, ao contrário do que muito se fala, não se trata de um direito
de precedentes judiciais. Para referida tradição, ao menos inicialmente, o direito era
extraído dos costumes dos englishmen250, de modo que a segurança jurídica e a solução
dos litígios alicerçavam-se na continuidade secular dos comportamentos sociais.
Naquele sistema, a partir da regra (lex non scripta) obtida das relações
costumeiramente firmadas (precedente não judicial), o magistrado aplicava à lide a solução
legítima. Veja-se, assim, que o processo indutivo manifesto no common law não se
baseava, precipuamente, em construções judiciais, mas em construções da coletividade.
O caso enquanto fonte de direito não foi sempre entendido como caso judicial. Isto
se evidencia, inclusive, pela longa existência de common law sem qualquer vinculatividade
a precedentes judiciais.

250

RUPERT et al. 1991. p. 165
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Reporta-se que a consolidação e o desenvolvimento do common law enquanto
método decisório se deram pós-invasão normanda das terras onde hoje se situa a
Inglaterra (entornos de 1100 d.C.). A partir daquele momento, com o fito de unificar o povo,
os litígios passaram a ser analisados sob a ótica dos costumes comuns a todo o reino, e,
apenas subsidiariamente, em alguns casos, o juiz poderia aplicar os costumes locais dos
envolvidos.
Tal medida visava evitar a ocorrência de arbitrariedades em desfavor do litigante de
outra origem, sobretudo se considerando que muitos aliados do então rei, Henrique II, não
eram nativos, mas sim forasteiros. Daí o nome common law, da prevalência das normas
comuns a todo o reino e da supressão das potencialmente arbitrárias normas locais.
Foi só em 1861, mais de setecentos anos desde seu estabelecimento, que o common
law presenciou, ainda em fase embrionária, a moderna doutrina de precedentes
obrigatórios. No notório caso Beamish vs. Beamish251, a House of Lords dispensou a
reanálise da questão jurídica, sob o argumento de que a Corte já havia se pronunciado em
litígio idêntico.
Notório que, nessa primeira oportunidade, o paradigma apenas foi utilizado para
autovinculação do órgão.
Alguns anos mais tarde, em 1898, no igualmente notório caso London Tramways
Company vs. London County Council252, a House of Lords referendou o posicionamento
anterior e a doutrina do stare decisis finalmente enrijeceu-se enquanto prática do
judiciário, vinculando, a partir de então, não somente a própria Corte como os tribunais e
julgadores a ela sujeitos.
No entanto, cabe ressaltar que, mesmo que a adoção de referida conduta pareça
obstinada, o próprio Tribunal oportunamente pontuou que a obrigação de seguir o
precedente judicial poderia ser afastada pela Corte em casos de patente injustiça, ou, a
qualquer tempo e modo, por vontade do Parlamento.
Assim sendo, verifica-se que no direito inglês também havia pleno respeito à
autonomia parlamentar, já que este poder não estaria de qualquer forma vinculado à
posição da Suprema Corte. Daí se extrai um relevante conclusão: a vinculação jamais
poderia ser acusada de afetar órgão outro que não do próprio judiciário.
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Tudo isto se pontua para demonstrar que a hodierna confusão entre common law
e stare decisis (vinculação a precedentes) advém, invariavelmente, de uma percepção turva
a respeito dos verdadeiros significados e origens de ambos. Note que o common law
relaciona-se com o fundamento da decisão, enquanto o stare decisis se relaciona com sua
controlabilidade e estabilidade.
Justamente por essas razões, defende-se que common law e o stare decisis possuem
existências autônomas, visando a admissão da possibilidade de inserção de um sistema de
precedentes em países de cultura civil law.
A uma, por mera análise histórica, a duas, para evitar-se preconcebida repulsão a
um instituto (stare decisis), fundamentada na crença de que sua adoção (mesmo que
readequada e repensada) resultaria em inevitável deformação do instituto do civil law ou
em indevida interferência entre os poderes.
Ressalve-se, adiantadamente, que não se ignora a existência de problemas na
vinculação do judiciário a precedentes, apenas se busca demonstrar que a
“commonlização"253 do ordenamento não é um deles.
1.3. Comparação entre os juízes das tradições Common Law e Civil Law
Ainda tecendo pressupostos fundamentais à análise central deste trabalho, é preciso
remontar às origens históricas e contextuais das modernas concepções jurídicas inglesa e
francesa, posto que é justamente nas diferentes conjunturas sociais que reside o cerne
explicativo da assimetria, aparentemente abismal, entre o papel da jurisdição num e noutro
sistema.
Pois bem, no cenário pós-revolução do século XVIII, o Parlamento Francês passou a
se impor incisivamente em face dos demais poderes, intentando, evidentemente, conservar
seus êxitos revolucionários. Em decorrência de tal anseio, o Parlamento tentou suprimir
todo e qualquer elemento volitivo da atuação dos magistrados. Os parlamentares
entendiam que, por, majoritariamente, pertencerem à nobreza, os juízes estavam
descontentes com os resultados da revolução e poderiam propiciar o retorno do
absolutismo.
Para os revolucionários franceses, a limitação dos juízes se daria por meio de sua
submissão, no exercício da jurisdição, a extensivos códigos que pretendiam antever regras
gerais para toda e qualquer situação que pudesse ser levada sub judice. Essa idealização
propunha que caberia ao magistrado apenas a tarefa de indicar a norma incidente, fazendo

Neologismo usado para se referir ao ordenamento civil law que tende a adotar precedentes
obrigatórios.
253

284

www.conteudojuridico.com.br

um elo entre o plano abstrato e os fatos a ele submetidos. Inclusive, vale a menção, daí
decorreu a conotação de ser o juiz um “boca-de-lei”.
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Veja-se que, enquanto o poder executivo era dotado da liberdade gerencial e ao
legislativo cabia toda a produção normativa do Estado, o poder judiciário, por sua vez, era
completamente despido de qualquer volição. Até mesmo a interpretação do dispositivo
cabia ao legislativo, e sempre que o magistrado localizasse multiplicidade de
entendimentos plausíveis, caberia a ele consultar o órgão legislativo responsável pela
indicação do propósito normativo, no qual residiria, em tese, a hermenêutica apropriada.
Assim sendo, não é equivocado dizer que, na origem de sua estruturação moderna,
o civil law buscou o esvaziamento intelectual da atividade jurisdicional, bem como
condenava qualquer atuação que não fosse a meramente declaratória, qual seja, a
indicação do dispositivo legal aplicável ao ato ou ao fato.
Doutra sorte, ao noroeste do continente europeu, os juízes anglo-saxônicos
detinham histórico muito mais favorável. Historicamente, o julgadores ingleses ladearam o
parlamento na luta contra o absolutismo. O fato dos ingleses terem sempre contado com
seus juízes para afirmar o direito comum em face dos excessos do rei resultou na ausência
de temores que justificassem uma submissão tão acurada do judiciário ao legislativo.
Assim sendo, verifica-se que, muito embora a teoria da supremacia parlamentar seja
presente tanto no direito francês quanto no inglês, esta era dotada de amplitudes e
preocupações totalmente distintas quando em relação aos julgadores. Tanto é verdade
que não houve, no período revolucionário britânico, embargos à considerável autonomia
decisória para o juiz do common law, ao passo que o judiciário do civil law teve de padecer
de graves (talvez, necessárias) limitações.
Faz-se a ressalva, contudo, de que referida afirmação não conclui pela sujeição dos
ingleses a arbitrariedades do judiciário, pois a autonomia do juiz inglês servia-se
unicamente à tarefa de abstrair dos costume a regra aplicável ao caso concreto. Aliás, caso
fossem os juízes ingleses arbitrários em suas atuações é provável que fosse outro o
desfecho revolucionário.

Veja-se, assim, que nem no common law, nem no civil law, o juiz poderia aplicar sua
vontade ao caso concreto. Em ambos os sistemas, havia uma norma preexistente, seja o
costume, seja a lei escrita, e a diferença entre um e outro julgamento reside no fato de que
um forte controle das decisões foi facilitado e objetivado pelos extensos códigos franceses.
Ainda, reforça-se o exposto com o fato de que a natureza da jurisdição no sistema
inglês sequer era considerada constitutiva, tendo por muito prevalecido o entendimento
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de que o labor do juiz em encontrar a norma não escrita e aplicá-la ao caso era um labor
meramente declaratório.
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Conclui-se, por fim, que o common law nunca tratou seus juízes como absolutos,
mas apenas percebeu suas competências de modo realista, enquanto que os franceses
negavam a inarredável amplitude da atividade hermenêutica do judiciário, criando a ilusão
de que, com isso, poderiam garantir plena segurança jurídica à sua jovem república.
1.4. Diferentes rumos na busca por segurança jurídica
Considerando-se que a reestruturação estatal almejada pelos revolucionários exigia
brusca ruptura com o passado absolutista, houve, no direito francês, a adoção estrita da
tripartição do poder estatal. Com isso, seria possível ao Parlamento não somente instituir
limites administrativos ao Monarca, como, igualmente interessante, controlar a atuação do
judiciário.
Ressalta-se quanto a este último, que, na Constituição de 1791254, estabeleceu-se
que a jurisdição não se prestava a processar e julgar políticos por razões inerentes às suas
funcões e muito menos a controlar atos da administração pública ou do legislativo. Além
disso, o Parlamento reduziu a atuação do judiciário, proibindo-o de interpretar a lei e
implementando255 a necessidade de motivação fática e fundamentação legal em todas as
decisões.
Deve-se pontuar que esse anseio dos iluministas por controlabilidade da jurisdição
se deu em reação a um judiciário desobrigado de motivar suas decisões. Os magistrados
do ancien régime interpretavam a lei, os fatos e concluíam os processos sem expor
qualquer fundamentação, apenas proclamando o resultado. Até o ano de 1790, a indicação
de motivos sequer era obrigatória, pelo que raramente era conhecida pelas partes.
Como é de se pressupor, não se verificava em semelhante judiciário qualquer tipo
de previsibilidade ou integridade jurisprudencial, pelo que, naquela França, havia copiosa
desconfiança para com a jurisdição.
Colaciona-se, a título de exemplo, notório relato de Voltaire256 extraído de seu
Dicionário Filosófico:

“No dia seguinte o meu processo foi julgado numa das câmaras do
parlamento: perdi por unanimidade; explicou-me o meu advogado
254

FRANÇA. La Constitution française du 3 septembre 1791. Titre III, chap. V, art. 3.
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FRANÇA. Loi des 16 et 24 août 1790. Titre V, art. 15.
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que eu teria ganho também por unanimidade numa outra
câmara. "Eis uma coisa bem cômica” - disse-lhe eu - “de modo que,
cada câmara, cada lei.” - “Sim”, - disse ele - “há vinte e cinco
comentários sobre a lei municipal de Paris; isto é, provou-se vinte e
cinco vezes que a lei municipal de Paris está errada; e se houvesse
vinte e cinco câmaras de juizes haveria também vinte e cinco
jurisprudências diferentes. Temos,” - continuou ele - “a quinze
léguas de Paris uma província chamada Normandia, onde seríeis
julgado de forma muito diferente daqui”.” (destaques não constam
no original)
Ante tamanha desordem, não somente era oportuno, como, de fato, havia
expectativa de que a revolução pusesse fim à arbitrariedade dos julgadores e conquistasse
meios de promover a previsibilidade jurisdicional.
Em conformidade ao que se pensou à época, essa segurança se daria por respeito
à letra, a qual, objetiva que é, seria igualmente oposta contra toda a nação. Esses textos e
códigos, aliás, seriam escritos, pensados e votados pelos representantes escolhidos do
povo, de modo que a res publica, pouco a pouco, se estabeleceria.
Desse contexto de desconfiança resultou que os juízes franceses foram se tornando
tão vinculados ao Parlamento que sua única preocupação ao julgar era manterem-se fieis
à letra. O resquício de tal conjuntura se vê nas decisões contemporâneas do judiciário
francês, cuja estilística sugere uma mecânica e óbvia subsunção de fatos a leis, como se o
magistrado estivesse num jogo nada complexo de junção de peças.257
Aliás, desde o sucesso da revolução, a visão jurídica recepcionada era de que não
havia outro parâmetro legítimo além da lei, as pretéritas normas e decisões eram frutos
asquerosos de um tempo superado. A aludidos magistrados, agora também eleitos, caberia
apenas indicar a norma aplicável.
Não se deixa de notar, contudo, que vincular o julgador a um extensivo leque de
leis e códigos, muitos deles recém-escritos, é um método pouco (ou nada) espontâneo
para julgar. Nota-se que o civil law não propiciou considerável apreço por costumes ou
pela indução, antes, prezava pela conformação da realidade à nova regra ideal, que
constaria do plano legal, configurando, daí, uma jurisdição rigorosamente dedutiva.
No common law, diferentemente, a decisão legítima é aquela que busca retornar as
coisas ao que elas sempre foram e deveriam continuar a ser, primando, portanto, pela
257
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coerência das relações. A naturalidade desse método reside justamente na publicidade
inata da regra que, embora não escrita, é extraída de um comportamento que já é
notoriamente conhecido por todos os indivíduos.
Desse modo, a busca por segurança jurídica no common law ter culminado na
vinculação do magistrado a precedentes judiciais foi muito mais uma evolução, fruto do
próprio contexto nacional e método decisório, do que uma brusca vinculação do judiciário.
Inclusive, em aludido sistema, a vinculação formal do julgador se deu apenas
recentemente, conforme já mencionado, e serviu muito mais à uniformização da jurisdição
e à integração da jurisprudência do que à expurgação de decisões arbitrárias.
2. O cenário jurídico brasileiro e a implementação de um sistema de precedentes
obrigatórios
No presente capítulo examina-se o cenário jurídico brasileiro, nação de tradição civil
law, e as causas que conduziram o legislador à adoção do instituto de precedentes
obrigatórios, nascido no direito inglês. Ainda, serão listados e comentados, à luz do Código
de Processo Civil de 2015, os procedimentos geradores de precedentes com vinculação ex
lege, bem como os meios de se afastar a incorreta aplicação de teses aos casos concretos.
2.1. Crise de imprevisibilidade do judiciário e a inafastável hermenêutica da
jurisdição
Não obstante a idealização francesa, a prática revela que a letra da lei não é
instrumento bastante à democrática e eficiente aplicação direito, tampouco à garantia de
controlabilidade das decisões.
Essa insuficiência se verifica de variadas perspectivas, uma delas é notar que a
sociedade atual sofre mutações em um ritmo muito mais acelerado que qualquer atividade
parlamentar, e, em maior ou menor grau, cabe cada vez mais ao judiciário julgar casos
concretos dotados de peculiaridades não previstas ou reguladas em lei. Em referidas
ocasiões a atividade hermenêutica se vê na necessidade de, entre outros, criar analogias e
estender amplitudes de incidência.
Em resposta a essa percepção, o direito contemporâneo de muitas nações
tradicionalmente civil law tem passado a adotar por seu poder legislativo a positivação das
cláusulas abertas. Referidas cláusulas são instrumentos do legislador que ampliam o poder
decisório do juiz por meio da fixação de uma finalidade, o que não limita taxativamente a
atuação do julgador.
A título exemplificativo, podemos citar o artigo 301 do CPC/2015, em que o
legislador permite a aplicação de qualquer “medida idônea para asseguração do direito”.
Veja que a finalidade da norma, embora expressa no texto, não possui meios predefinidos,
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pelo que o único requisito de validade da medida é a ausência de ilicitude e
inconstitucionalidade. Nesse mesmo sentido, temos reiteradamente em nosso
ordenamento a adoção de conceitos abstratos, passíveis de variadas interpretações, tais
como a função social do contrato, da propriedade, da empresa, e outros, que são,
certamente, juridicamente aptos a direcionar a decisão judicial.
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Referida elasticidade jurisdicional, por mais necessária que seja na modernidade,
não deve ser inserida no ordenamento sem uma contrapartida oponível ao magistrado.
Conjectura-se que, se o judiciário está acostumado a se vincular apenas à lei, deixá-lo ser
guiado por textos amplos pode ser extremamente perigoso para alguns dos fundamentos
basilares da democracia, tais como a isonomia e a previsibilidade jurídica.
Além disso, toda a hipercomplexidade contemporânea possibilita outra situação
igualmente propícia à prolatação de decisões conflituosas: o juiz pode se deparar com um
vínculo jurídico que, por mais único que seja, é passível de ser judicializado sob
argumentações legais e principiológicas variadíssimas: de direito virtual, securitário, de
proteção a dados pessoais, trabalhista, tributário, administrativo, previdenciário, penal,
entre outros.
Veja-se que um ato jurídico entre A e B ou mesmo a ocorrência de um fato, por mais
simples que fossem no século XIX, podem muito bem, no presente tempo, ser fato gerador
de dezenas de ações. Refletindo-se sobre isso, é imperativo admitir que, quanto mais se
decide, maior a chance de interpretações antagônicas serem proferidas e decisões
divergentes integrarem o mesmo mundo jurídico.
Por tudo isso, verifica-se que o civil law estrito, pós-revolucionário, também
apresenta falhas de previsibilidade e controlabilidade jurídica. Vê-se que o judiciário do
civil law enfrenta crises imediatamente relacionadas ao que passou-se a denominar de
“jurisprudência lotérica", em que o litígio é incentivado não pela certeza do direito, mas
justamente pelas diversidades de posicionamentos judiciais em casos idênticos, nos quais,
quase sempre, qualquer polo tem chances e precedentes de vitória.
Ademais, é necessário repensar o civil law tal qual engendrado pelos revolucionários
pelo simples fato de que tudo que aqui se narra jamais poderia ser por eles previstos. Ora,
é certo os idealizadores viveram num tempo cuja atividade jurisdicional era afastada da
grande massa, bem como em que se firmavam relações jurídicas muito mais rudimentares
e carentes de repercussões.
Precisamente por isso, os países civil law que hoje sofrem de instabilidade e
incoerência no judiciário não podem se isentar da busca por efetivação da igualdade entre
os jurisdicionados sob o simples argumento de que assim incorreriam em inovação. Ao
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menos da perspectiva autoral, a inovação ou a importação de um instituto jurídico, desde
que harmônicas com a Constituição, não precisam ser vistas como negativas em si mesmas.
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2.2. O problema das divergências interna corporis
Passando-se à análise do cenário nacional, verifica-se que o judiciário brasileiro
ainda sofre com diversos casos de incoerências internas. No curso de nossa república,
decisões conflitantes e jurisdição contraditória sempre foram características negativas do
poder julgador. São reiterados casos que, embora se perca a ação na primeira instância, se
ganhe na segunda, ou vice-versa. Muitas vezes, inclusive, esses eventos originam-se da
insurreição de julgadores que fazem valer seus próprios entendimentos em detrimento da
unidade do Poder.
Veja-se que instâncias primevas forçarem seus entendimentos quanto à
interpretação legal ou constitucional a despeito daquela de seus revisores, além de
estimular a interposição de recursos, efetiva realidades jurídicas distintas em litígios
idênticos pelo simples fato de que, em um dos processos, não houve condições de obterse um jurisdictio recursal.
Pior situação e que com a primeira contribui é o fato de, em um mesmo tribunal,
entendimentos totalmente inversos coexistirem por anos a fio e serem aplicados aos casos
concretos por suas câmaras e turmas. Aqui, em análise perfunctória, concluir-se-á que o
fator determinante de qual o direito será o judicialmente dito é a distribuição aleatória, a
qual é responsável por indicar o órgão competente para o julgamento do recurso.
Referidas situações, por mais corriqueiras que sejam, não deixam de causar
estranheza aos atentos ao conceito republicano de justiça, segurança jurídica e isonomia.
Que isonomia há em semelhante administração de justiça? Pertinente ao tema, leia-se
trecho da lição de Geraldo Ataliba258:
“Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república,
erigissem um estado, outorgassem a si mesmos uma constituição,
em termos republicanos, para consagrar instituições que
tolerassem ou permitissem, seja de modo direto, seja indireto, a
violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado

básico, condicional, da ereção do regime. […] A res publica é de
todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem
traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os
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cidadãos. De nada valeria a legalidade, se não fosse marcada pela

igualdade. […]” (destaques não constam no original)
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Em reação a tais patologias funcionais e estruturais, o direito no Brasil tem se movimentado
rumo a possibilitar um controle mais objetivo das decisões judiciais e conceder maior
aplicabilidade e abrangência às interpretações realizadas por órgãos hierarquicamente
superiores.
Num primeiro momento, o constituinte derivado de 2004, ao reformar o sistema
judiciário, introduziu no ordenamento as chamadas súmulas vinculantes, por meio da
Emenda Constitucional 45. Referida alteração incluiu nas competências do Supremo
Tribunal Federal (STF) a de, após reiteradas decisões de nível constitucional, sumular seus
entendimentos quanto à validade, à interpretação e à eficácia de normas controvertidas,
sendo a posição então firmada de observância obrigatória pelos magistrados e tribunais.

Embora importante na construção de judiciário íntegro e autônomo em sua
atividade hermenêutica, referida medida se aproxima muito mais de um fator de
controlabilidade tardio do que de um real garantidor de segurança jurídica. Diz-se isto pois
a necessidade de haver reiteradas decisões uníssonas da Suprema Corte sobre a matéria
versada praticamente anula a possibilidade de haver uma eficiente uniformização da
jurisdição.
Registre-se que no civil law certamente há respeito à jurisprudência de tribunais
superiores, mormente da Suprema Corte. Desse modo, é inarredável concluir que, quando
ver-se cumprido o requisito do STF ter reiteradamente decidido em mesmo sentido (algo
que demanda tempo), os tribunais de justiça, regionais e até a primeira instância,
provavelmente, já estarão semelhantemente posicionados, ou seja, já haverá razoável
previsibilidade jurídica no tema antes mesmo da edição sumular.
Nota-se que tornar vinculante uma orientação que já está pacífica no Supremo não
resolve o problema das inúmeras lides anteriores que obtiveram diferentes prestações
jurisdicionais. Aliás, não é equivocado perceber esses primeiros casos como o suporte da
consolidação da segurança jurídica, a qual, por infortúnio, não foi a eles garantida.

Não por acaso, conforme se explanará no item subsequente, o legislador precisou
reavaliar e incrementar os métodos de uniformização da jurisdição disponíveis no
ordenamento. Sua empreitada focou em construir um sistema cujo procedimento fosse
mais independente de requisitos que naturalmente demandem muito tempo.
Ressalte-se, finalmente e a título de esclarecimento, que nesse primeiro instante não
se verifica a adoção de um sistema de precedentes pelo constituinte derivado. Muito
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embora as súmulas vinculantes sejam, de fato, um marco no reconhecimento da função
judicial enquanto interpretativa e criativa de direito, elas, em verdade, não caracterizam-se
como decisões judiciais259, mas sim, como dito alhures, o resumo de uma orientação
sedimentada.
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2.3. Os mecanismos uniformizadores da jurisdição no Código de Processo Civil
de 2015
Antes de se examinar o sistema de precedentes incorporado pelo vigente Código
de Processo Civil, convém discorrer sobre alguns pressupostos relativos à natureza e
posição (dentro do ordenamento) das instâncias extraordinárias.
Primeiramente, importa firmar que a própria ratio essendi das instâncias
extraordinárias reside na necessidade de se alcançar integridade hermenêutica no
judiciário. Veja-se que, encerrado o duplo grau de jurisdição, a lide se estabiliza quanto à
controvérsia fática e só pode ser reapreciada nas questões de direito.

Referida limitação parece sugerir que nos recursos extraordinários lato sensu não
há interesse imediato na justa solução do litígio inter partes, mas sim na correta
interpretação do direito, seja ele legal ou constitucional. Ora, nem o Superior Tribunal de
Justiça nem o Supremo Tribunal Federal se confundem com terceira ou quarta instância, já
que suas atuações não se prestam à reanálise do verdadeiramente ocorrido entre A e B,
mas apenas à aplicação do direito ao que processualmente se entendeu ter ocorrido.
Ora, o motivo de um dissídio individual ultrapassar o constitucionalmente garantido
duplo grau de jurisdição e ser apreciado por tribunais superiores reside na
(im)possibilidade de integrar o mundo jurídico uma interpretação constitucional ou
legislativa incompatível com aquela adotada pela respectiva autoridade máxima.
Noutros termos, as instâncias superiores visam resguardar a legitimidade e a
unicidade da jurisdição
É basilar que a razão de ser do STF consiste na guarda da Constituição, porém, não
se deve ignorar que a Constituição, sendo elemento textual, está sujeita a possibilidades
interpretativas variadas e que, em última análise, é a posição adotada por seu guardião
originário o objeto realmente protegido.

Claro que há inúmeras críticas que podem ser tecidas ao fato de uma proteção tão
ferrenha ser conferida a uma posição hermenêutica (por mais constitucionalmente
competente que seja seu órgão autor), porém, a coexistência de pluralidade decisória, no
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entender do legislador e do constituinte, seria mais danosa à segurança jurídica e à
democracia do que a crescente vinculação do judiciário.
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Desse modo, se a competência para encerrar a divergência constitucional cabe ao
STF, não parece tão absurda a ideia de que magistrados de piso se submetam a posições
hermenêuticas por ele adotadas, especialmente àquelas que gozam de vinculatividade ex
lege. Em verdade, a unidade do judiciário e percepção de que o juiz integra um poder, mas
não o detêm individualmente, proporcionam a diminuição da litigância, aumento da
segurança jurídica e encurtamento do tempo do processo.
Foi adotando este entendimento, ao menos, que o legislador ordinário ampliou os
meios de uniformização para além da súmula vinculante apresentada pelo constituinte
derivado de 2004. Veja, desse modo, que o Congresso Nacional entendeu ser possível e
plausível a uniformização repentina da jurisdição, sem os sacrifícios inerentes ao decurso
de tempo. Essa intenção do legislador conferiu aos tribunais o poder-dever de uniformizar
a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 927 do Código
de Processo Civil de 2015.
O método abarcado pelo Código para efetivar essa uniformidade foi o de
estabelecer obrigatória observância às teses jurídicas adotadas por órgãos especiais
quando do julgamento de matérias com alta relevância e/ou repercussão.
Leia-se o rol do art. 927, caput, do CPC:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
293

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Objeto central do presente estudo, o inciso III estabelece observância obrigatória a
posicionamentos resultantes da análise de casos concretos. É o único inciso de todo o
artigo cujo teor jurídico possui caráter incidental e não central. O inciso I trata de decisão
em controle abstrato, em que o foco da discussão é a própria norma, os incisos II, IV e V
se referem a diretrizes verbalizadas em súmulas e orientações que, embora recorram ao
labor intelectual produzido em casos concretos, não são precedentes judiciais, mas mera
materialização objetiva de um raciocínio jurisprudencial dominante260.
Apura-se, por fim, que apenas os itens elencados no inciso III caracterizam-se
verdadeiramente como precedentes.
Não se deixa de notar, ainda, que os mecanismos desse inciso são muito mais
céleres que os constantes dos incisos II, IV e V. Ora, no inciso III, a reiterada manifestação
do tribunal não configura-se como requisito, nem indiretamente, pelo que bastará a
existência de relevância da matéria apta a provocar o tribunal competente, conforme se
verá adiante.

Ademais, por expressa determinação do Código, a resolução, in casu, da questão de
direito ensejará a elaboração, pelo tribunal competente, de uma tese do julgamento, a qual
vinculará todos os julgadores de casos análogos.
Finalmente, não se ignora que julgar caso paradigma é produzir decisão replicável,
o que demanda alguns cuidados extras, tais como obediência a um procedimento especial
e exaurimento cognitivo do tema. Assim sendo, as peculiaridades de cada hipótese serão
tratados em tópicos exclusivos.
2.3.1.

Incidente de Assunção de Competência - IAC

O primeiro instituto a ser analisado é o Incidente de Assunção de Competência (IAC)
cuja previsão legal está no art. 947 e parágrafos do Código de Processo Civil.
Leia-se a transcrição do artigo:
Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o
julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de
competência originária envolver relevante questão de direito,
com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator
proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério
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Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa
necessária ou o processo de competência originária julgado pelo
órgão colegiado que o regimento indicar.
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§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária se reconhecer interesse público
na assunção de competência.
§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará
todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de
tese.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante
questão de direito a respeito da qual seja conveniente a
prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou
turmas do tribunal.
Embora o art. 555, § 1.º, do CPC/73 trouxesse um instituto semelhante ao IAC,
verifica-se que o Diploma de 2015 trouxe inovações que engrandeceram o incidente. Na
atual redação, ampliaram-se as hipóteses de cabimento para, além de recursos, casos de
remessa necessária e processos de competência originária. Ainda, outrora privativa do
relator na modalidade ex officio, hoje a assunção de competência pode se dar a
requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública.
No entanto, nenhuma dessas alterações impactam tão fortemente o direito quanto
aquela relacionada ao objeto central deste trabalho, a saber, a dimensão vinculante do
resultado do julgamento. Veja-se que o § 3.º do 947 é inequívoco ao afirmar que o
resultado do julgamento “vinculará todos os juízes e órgãos fracionários”, de modo que a
integralidade da jurisdição inferior estará obrigada a acatar a interpretação jurídica
prolatada pelo órgão especial.
Não bastasse a clareza de referido parágrafo, o Código reitera essa vinculação no
art. 927, inciso III, segundo o qual “os juízes e os tribunais observarão” “os acórdãos em
incidente de assunção de competência”.
Analisando o instituto em si, verifica-se que o cabimento se dá quando da
concorrência de três requisitos, sendo os dois primeiros deles característicos a outros os
casos de julgamentos potencialmente vinculantes, a saber, a existência de relevante
questão de direito e a repercussão social. A relevante questão de direito está diretamente
relacionada a um razoável debate jurídico que, a um só tempo, envolva direitos não
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corriqueiros e seja potencialmente passível de divergência, conforme indica o § 4.º do art.
947 do CPC.
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O requisito da repercussão social estabelece que a instauração de um IAC não
ocorrerá se o debate detiver natureza predominantemente teórica, incapaz de ocasionar
real implicação social. Não obstante, este requisito também exige que o direito em litígio
ultrapasse o interesse das partes.
Atende à referida condição, por exemplo, o julgamento de uma questão que
implique, direta ou indiretamente, no exercício da atividade empresarial por determinado
segmento, ou afete um grupo de pessoais, tais como servidores, consumidores ou mesmo
a população de determinada área, por exemplo.
Considerando-se a subjetividade dos primeiros dois requisitos para instauração de
IAC, o § 2.º do art. 927 do CPC estabelece que a competência para sua verificação in casu
pertence ao próprio órgão julgador, não estando este vinculado à proposta realizada pelo
relator.

Finalmente, chama atenção o terceiro e último requisito mencionado no caput do
927: a inexistência de “múltiplos processos” versando sobre a questão. Embora essa
excludente pareça um requisito logicamente oposto aos dois primeiros, a sua razão de ser
reside no fato do IAC ser um mecanismo subsidiário dentre as técnicas de integralização
jurisdicional.
Em síntese, a instauração de um IAC submete uma relevante questão de direito à
apreciação cabal do órgão apto a enfrentar a discussão jurídica, pelo que é capaz de
assegurar, preventiva e repressivamente, a convergência dos juízes e colegiados vinculados
ao respectivo tribunal.
Finalmente, esse forte caráter vinculante de decisões proferidas em sede de IAC
enseja a realização de audiências públicas e a intervenção de amicus curiae, prezando-se
ao máximo pela ampla defesa e contraditório, além de farta instrução técnica e intelectual
relacionada.
2.3.2.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR

O segundo instituto a ser analisado é o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) cuja previsão normativa se encontra no art. 976 e seguintes do Código
de Processo Civil.
Leia-se a transcrição integral do art. 976:
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Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito;
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II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o
exame de mérito do incidente.
§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá
obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade
em caso de desistência ou de abandono.
§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas
por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade
não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente
novamente suscitado.
§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva
competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre
questão de direito material ou processual repetitiva.
§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução
de demandas repetitivas.
Do texto colacionado, é possível aferir que, ao estabelecer o IRDR, o legislador
objetivou impedir decisões conflitantes nos casos de litigância de massa. Referida classe
de litígios configura-se quando uma mesma questão unicamente de direito é discutida
judicialmente em ações que se multiplicam ou pela tipicidade ou pela abundância de
envolvidos.
Assim sendo, a primeira diferença em relação ao IAC é que o IRDR não se presta a
solucionar uma questão de direito por sua qualidade, mas sim por sua repetitividade. O
legislador parece pressupor que o judiciário, ao julgar numerosos casos idênticos sem um
parâmetro bem predefinido, poderia ferir a isonomia e a previsibilidade jurídica por não
aplicar uniformemente o direito. Desse modo, a instauração do IRDR visa apenas impedir
que princípios republicamos sejam violados, independentemente da discussão
verdadeiramente sub judice.
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Aliás, nota-se que os requisitos são estritamente objetivos, e é interessante o fato
da multiplicidade ser verificada em concreto, “efetiva", enquanto o dano à isonomia ser
analisado em abstrato, "risco de ofensa". Noutras palavras, a instauração de um IRDR exige
comprovação de multiplicidade de feitos, mas não de conflito entre julgamentos, já que
este incidente também pode ter natureza preventiva.
Ainda, é importante ressaltar que o inciso I do art. 976 do CPC exclui dos objetos de
IRDR as controvérsias fáticas. Isso não quer dizer, contudo, que os litígios dependentes de
instrução e averiguação de eventos não possam ser beneficiados pelo IRDR. A única
ressalva é que, nesses casos, apenas os debates de natureza estritamente jurídica serão
resolvidos com a eficácia típica desse instrumento.
A propósito exemplificativo, suponha que um enorme grupo de pessoas litiga em
face de certa companhia pleiteando indenização por danos materiais sofridos. Suponha,
contudo, que a responsabilidade da companhia está controvertida sob alegação de quebra
do nexo de causalidade.

Nesse cenário hipotético, o IRDR se prestaria a dirimir, em favor de todos os casos,
a controvérsia relativa à responsabilidade civil, mas não faria a fixação de todas as
indenizações. Consequentemente, se fosse fixada a existência de responsabilidade, caberia
a cada litigante enfrentar a controvérsia fática relativa à extensão do dano indenizável.
Ademais, quanto à vinculatividade das decisões proferidas não somente em IRDR, a
qual é expressamente prevista nos arts. 927, inciso III e 985, incisos I e II, ambos do CPC,
como também em outros instrumentos semelhantes, importa comentar que a imposição
de uma decisão a terceiros estranhos ao processo configuraria, em tese, evidente afronta
ao contraditório, e, portanto, padeceria de inconstitucionalidade.
No entanto, houve um minucioso cuidado do legislador em manter a
constitucionalidade dos institutos mencionados, incluso o IRDR, ao determinar a máxima
publicidade do processamento e futuro julgamento, conforme se lê no artigo 979, caput,
bem como ao tornar obrigatória a intervenção do Ministério Público e a convocação de
todos os demais legitimados para a tutela coletiva de interesses.
Finalmente, como o interesse no IRDR ultrapassa os limites da relação versada no
paradigma, sua instauração não se sujeita a custas e a desistência ou abandono não implica
em encerramento do incidente. Nesses últimos casos, o próprio Ministério Público
assumirá a titularidade, dando-lhe prosseguimento até a decisão final, nos termos do art.
976, § 2.º, do CPC.
2.3.3.

Recursos repetitivos nos Tribunais Superiores
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O terceiro e mais importante caso de vinculatividade mencionado no inciso III do
art. 927 do CPC é o da tese adotada em acórdão de julgamento dos recursos repetitivos
nos Tribunais Superiores. A regulação específica desse instituto se dá pelo art. 1.036 e
seguintes do CPC, que estabelecem variadas e minuciosas etapas procedimentais que não
são o foco desta pesquisa.
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Pois bem, antes de examinarem-se as peculiaridades do instituto em comento, um
oportuno fundamento processual a ser destacado é que os recursos no direito brasileiro
podem ser classificados em ordinários e extraordinários.
Os recursos ordinários servem, via de regra, como resposta ao interesse da parte
vencida em ver a jurisdição reformar-se em seu favor. Neles, garantem-se o exercício do
duplo grau, o exaurimento das controvérsias fáticas e a reapreciação dos fundamentos de
direito e de fato utilizados na solução da lide.
Pontue-se que os recursos ordinários requisitam apenas o interesse recursal para
terem lugar e sua razão de ser reside na necessidade de garantir ao jurisdicionado a ampla
defesa de seus direitos e a possibilidade de revisão dos atos equivocados ou arbitrários
que eventualmente sejam realizados por algum magistrado.
Noutros termos, essa classe de recursos encontra cabimento em quase todos os
casos de sucumbência da parte. Exceções a essa regra são raras e, como exemplo, podese citar o embargo infringente, recurso ordinário que requisita, além do interesse recursal,
a existência de um voto vencido favorável às razões de impugnação.
Por outro lado, os recursos extraordinários no direito brasileiro sempre tiveram um
caráter mais relacionado à ordem pública, ou seja, seu cabimento demanda a análise de
pertinência da controvérsia sob a ótica da política e da democracia. Assim sendo, embora
a questão de direito seja apreciada à luz das circunstâncias do litígio, a existência de
referidos recursos se fundamenta precipuamente na necessidade de expurgar do sistema
as decisões que molestam a autoridade da Constituição e da legislação federal.
O requisito jurídico maior dos recursos extraordinários se satisfaz ao
instrumentalizar-se e efetivar-se a uniformidade de interpretação do direito federal e
constitucional.
Com a promulgação da Constituição de 1988, no entanto, o constituinte originário
desdobrou o recurso extraordinário lato sensu em Recurso Extraordinário ao STF, stricto
sensu, e Recurso Especial ao então criado STJ. Sem delongas, o primeiro foi precipuamente
destinado a tratar de questões relevantes de ordem constitucional e o segundo de
questões relativas a afrontas a lei federal ou a tratado internacional.
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Assim, referidos recursos possuem requisitos de admissibilidade próprios, como
prequestionamento da razão, os quais não são objetos deste artigo.
Retomando o tema em apreço, os recursos extraordinários lato sensu na
modalidade de demandas repetitivas, embora possuam nomenclatura que remeta ao IRDR,
com ele não se confunde. Note que a teleologia do IRDR é tratar igualmente questões
replicadas, e, como este incidente se dá dentro do duplo grau de jurisdição, não há
restrições relativas ao tema de direito versado. Um IRDR pode, assim sendo, versar sobre
legislação municipal ou sobre responsabilidade civil em determinado evento, tudo desde
que se encontre a controvérsia multiplicada em inúmeras demandas.
Em contrapartida, no instituto em comento, a multiplicidade apenas se soma aos
demais requisitos de admissibilidade do respectivo recurso. Desse modo, é necessário
afastar a percepção de que toda e qualquer controvérsia com múltiplas ações poderia, em
tese, ser resolvido pelos órgãos de cúpula. Tal percepção advém da distorção a respeito da
real teleologia dos tribunais superiores.

Mesmo entre as duas modalidades, mostra-se ainda mais excepcional o RE
repetitivo, cuja competência para julgamento pertence ao Supremo Tribunal Federal. Este
incidente sujeita-se, indiretamente, ao reconhecimento de repercussão geral, de modo
que, ainda que haja vários Recursos Extraordinários versando sobre uma mesma questão
constitucional controvertida, o incidente permanece sujeito a ter sua instauração negada.
Assim seria, por exemplo, caso a Corte reconheça que a contenda constitucional,
por mais repetitiva que seja, não é relevante do ponto de vista econômico, político, social
ou jurídico, e, portanto, é incapaz de ultrapassar os interesses subjetivos dos recorrentes e
recorridos.
Justamente por essa peculiaridade, é, certamente, o mais importante dos
precedentes trazidos pelo Código de 2015. Veja que ele cumula em si a (1) multiplicidade
de litígios, (2) a relevância da questão de direito e a (3) eficácia vinculante, que, inclusive,
se dá em todo território nacional.
Diferentemente, as duas outras classes de precedentes mencionadas no inciso III do
art. 927 do CPC, além de requisitarem, isoladamente, ou a multiplicidade (IRDR) ou a
relevância (IAC), não são dotados, precipuamente, de vinculatividade nacional. Naqueles
incidentes, deve-se pontuar, apenas os juízes e órgãos fracionários vinculados ao
respectivo tribunal se submetem à replicação do que for decidido.
Referida combinação, repita-se: exclusiva dos recursos extraordinários e especiais
repetitivos, torna-os institutos capazes de desafogar contundentemente o judiciário,
concedendo-lhe feição mais eficiente e célere. Não obstante, esses repetitivos também são
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os grandes prestigiadores de uma verdadeira isonomia, do devido processo legal e da
previsibilidade jurídica, sendo instrumentos aptos a elidir, conforme nomeia Teresa Arruda
Alvim, a mais “gritante das inconstitucionalidades” os jurisdicionados já nem saberem mais
o que é o direito.261
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Nada disso, contudo, seria tão proveitoso sem a percepção de que o órgão
responsável por dirimir a controvérsia, nesses casos, é, justamente, aquele competente
para dar, no tema, a última palavra. Assim sendo, inclusive, a vinculatividade tal qual
expressada no CPC parece partir do pressuposto de que a jurisdição brasileira não está
preparada para, voluntariamente, pensar-se enquanto unidade, salvo se em virtude de lei.
Ora, se uma questão meramente teórica já foi consolidada pela autoridade máxima
no tema, por que razão um magistrado de instância inferior voluntariamente provocaria
via recursal fadada à reforma de seu trabalho? Não se sabe. Mas fato é que o temor do
legislador foi real o suficiente para corajosamente nulificar os atos judiciais que
contrariassem suas cúpulas em seus vários precedentes hoje vinculantes.
Ora, nos termos do art. 489, § 1.º, inciso VI do CPC, padece de vício por falta de
fundamentação qualquer decisão judicial que não seguir, in casu, precedente obrigatório
aplicável, dentre os quais certamente se insere o acórdão proferido nos repetitivos em
comento.
Desse modo, por tudo mais que se expôs, o julgamentos de recursos extraodinários
lato sensu na modalidade repetitiva é, mais que bem-vinda, inovação necessária à boa
administração da justiça, especialmente porque uniformiza a jurisdição quanto a pontos
mui protegidos e basilares do Estado de Direito.
2.4. A inaplicabilidade de um precedente por distinção - distinguishing - ou
superação - overruling
Retomando a discussão do item 2.4, o precedente e suas teses, diferentemente da
legislação hipotético-dedutiva, originam-se do julgamento de um contexto fático. É
importante notar que essa característica limita sua validade e incidência aos casos que, se
aplicados, produzem a justa solução do litígio, tal qual ocorrido com as ações primevas.
Assim sendo, o legislador, ao importar o instituto inglês de precedentes vinculantes,
stare decisis, trouxe também para o direito brasileiro a segurança promovida pelas
excludentes de aplicação por distinção e superação. Referidas possibilidades se configuram
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quando a replicação do julgamento produz efeito diverso daquele produzido inicialmente,
seja por inadequação contextual, seja por injustiça superveniente.
Assim sendo, no caso concreto em houver insurgência quanto à aplicação de um
precedente, a parte poderá pleitear que a tese utilizada não seja aplicada ao seu processo.
Nesse ato, cabe a ela comprovar que, ou seu caso possui elemento apto a elidir a necessária
compatibilidade entre os feitos, ou, então, o entendimento firmado outrora está hoje
superado por alteração social ou legislativa.
Examinar-se-ão as hipóteses individualmente, as quais, embora positivadas pelo
legislador no art. 489, § 1.º, inciso VI, do CPC, são esmiuçadas apenas pela doutrina.
Pois bem, o distinguishing, em primeiro lugar, não é um método que se presta a
questionar a inteireza ou o mérito de um precedente. Sua atuação se resume a demonstrar
que os requisitos de compatibilidade entre o precedente usado e o caso em apreço não
foram devidamente preenchidos.

Nesta hipótese, a parte impugnará o resultado da decisão indiretamente, pois o
equívoco decisório reside estritamente na percepção fática. É essencial, caso se pretenda
fazer a distinção, que o interessado examine o precedente original e elenque diferenças
em pontos substanciais, ou seja, naqueles que foram indispensáveis à conclusão do
primeiro julgamento, mas que não se fazem presentes no caso atual.
Essas circunstâncias essenciais são conhecidas como a ratio decidendi do
precedente, pois, sem qualquer uma delas, abalaria-se o sustentáculo da conclusão
jurisdicional vinculante.
Para uma rápida exemplificação, colaciona-se a posição firmada pelo STJ no
julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Tese de n.º 106:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
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Suponha que o autor de uma demanda obtenha decisão favorável para a concessão
de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Referido êxito se deu ao
demonstrar cabalmente que: (1) necessitava da droga, (2) nenhum outro medicamente
fornecido pelo SUS auxiliaria seu tratamento, (3) não detêm capacidade financeira de arcar
com uma aquisição onerosa e (4) o medicamente está devidamente registrado na Anvisa,
pelo que seu uso já foi recepcionado em território nacional.
Suponha, no entanto, que, embora haja fartos indícios de compatibilidade entre as
causas, o registro do medicamento na agência reguladora menciona seu uso em diversas
doenças, dentre as quais não se encontra a aplicação pretendida na ação. Nesse caso, a
decisão que determina a concessão do medicamente deve ser impugnada por meio da
indicação do registro sanitário e da identificação da enfermidade.

No caso hipotético narrado, não se questiona o mérito do precedente, tampouco
sua atualidade, mas apenas esclarece os fatos de modo a evitar a aplicação indevida.
Já a outra excludente de aplicação de precedentes, o overruling, é um método que
se presta a questionar a inteireza, o mérito ou a aplicabilidade de um precedente ou tese
de tribunal. Sua atuação intenta demonstrar alguma alteração, jurídica ou social, que tenha
encerrado ou extinguido algum dos pressupostos de validade do precedente.
Suponha que um precedente se fundamenta em dispositivo revogado por outro
diametralmente contrário. Nesse caso, é inequívoco que a vontade da lei há de se
sobressair, afinal, a vinculatividade dos precedentes se aplica apenas ao próprio judiciário
e certamente sucumbe à vontade do legislador.
Ademais, suponha também que uma tese foi firmada como obrigatória pelo STJ a
partir de um feito que, posteriormente, submeteu-se, em grau recursal, à apreciação pelo
STF. Então, quando da análise da questão constitucional, o julgamento acabou por
modificar o desfecho dado pelo primeiro tribunal. Veja que, sendo o órgão máximo do
judiciário, não há que se falar em conflito entre ambas as decisões, pelo que obviamente
há revogação do precedente também neste caso.
Assim sendo, os precedentes devem ser constantemente acompanhados a fim de
que sua utilização, por mais compatível que seja com o caso analisado, não seja feita
indevidamente, já que precedentes estão sim sujeitos a superação.
Considerações finais
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A corajosa importação, pelo legislador, de precedentes vinculantes suscitou
questões muitos internalizadas e sensíveis ao jurista brasileiro. Dentre elas, o papel criativo
da jurisdição teve notório reconhecimento legal, de modo que os limites do judiciário
foram invocados por inúmeros críticos a fim de sustentar uma alegada distorção do
ordenamento.
No entanto, conforme o presente artigo pretendeu demonstrar, a jurisdição despida
de criatividade é idealizada, a letra não é nada em si mesmo pois precisa de um sentido
atribuído, uma aplicação no mundo dos fatos. Em verdade, no momento em que dois
magistrados decidem antagonicamente a partir do mesmo dispositivo, é inarredável
concluir que, ou um deles está criando direito, ou o outro está extinguindo direito.
Assim sendo, ignorar a amplitude e o poder que de fato existe em mãos do judiciário
configura crença numa repartição utópica. O trabalho do legislador em aceitar a realidade
e controlá-la não pode ser desmerecido. Aliás, a partir do momento que sua atuação
promoveu aumento da segurança jurídica e estabilidade de jurisdição, pode ser entendido
que sua competência constitucional fora cumprida com louvor.
Ademais, apesar de inúmeras acusações ao legislativo, é possível entender sua
escolha como mera correção de “distorções que são fruto de se levar às últimas
consequências a ideia de que o juiz pode decidir de acordo com a sua convicção.”262
Conforme reiteradamente afirmado no decorrer deste ensaio, o entendimento
autoral é no sentido de que a legislação e a Constituição, se desvinculadas de uma
hermenêutica elaborada, são meros ajuntamentos de letras. Dizer que o juiz está vinculado
somente à lei é o mesmo vinculá-lo apenas à sua própria lei.
A partir do momento que se pressupõe um livre convencimento hermenêutico, o
judiciário estaria fadado à mais instrumentalizada das desordens e dissonâncias.
Justamente por isso é preciso dizer que o livre convencimento do juiz é a respeito dos fatos
e que a administração da justiça não é por ele exercida individualmente, mas enquanto
integrante de um só Poder Judiciário.
Ao judiciário, portanto, e não ao juiz, cabe a aplicação da lei e o exercício
hermenêutica constitucional.

Referências bibliográficas
ALVIM, Teresa Arruda. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos
tribunais superiores. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2020. Livro eletrônico sujeito a
aquisição. Disponível em:
262

ALVIM. 2020.

304

www.conteudojuridico.com.br

<https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/112806871/v6/pag
e/RB-3.2>. Acesso em: 24 mai. 2021
ATALIBA, Geraldo. Instituições de Direito Público e República, São Paulo, 1984. 175176 p.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

FRANÇA. La Constitution française du 3 septembre 1791. Titre III, chap. V, art. 3.
FRANÇA. Loi des 16 et 24 août 1790. Titre V, art. 15.
GARAPON, Antoine; PAPADOPOULOS, Ioannis. Julgar nos Estados Unidos e na França:
cultura jurídica francesa e common law em uma perspectiva comparada. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008. 172 p.
GOLDSTEIN, Laurence. Precedent in Law. Oxford: Clarendon Press, 1987. 217-247 p.
LYRA TAVARES, Ana Lucia de. A crescente importância do Direito Comparado. Revista
Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, Ed. Instituto de Direito Comparado LusoBrasileiro, 2001. 155-188 p.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2019.
MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016. 79, 80 p.
RUPERT CROSS; J. W. HARRIS. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, 1991.
p. 165
TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004. 158-161 p.
VOLTAIRE. Dicionário Filosófico. São Paulo: Martin Claret, 2003. 334, 335 p.

305

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

MEMÓRIAS, ESPAÇOS E REFERÊNCIAS DA CIDADE INDUSTRIAL: EDUCAÇÃO FÍSICA,
QUALIDADE DE VIDA E TREINAMENTO DESPORTIVO EM EQUIPAMENTOS
ECOLÓGICOS URBANOS
VAGNER LUCIANO DE ANDRADE:
Educador e Mobilizador da Rede Ação
Ambiental.
Bacharel-licenciado
em
Geografia e Análise Ambiental (UNI-BH),
Licenciado em História (UNICESUMAR) e
especialista na área de Educação,
Patrimônio e Paisagem Cultural (Filosofia
da Arte e Educação, Metodologia de Ensino
de História, Museografia e Patrimônio
Cultural, Políticas Públicas Municipais). 263
CARLA CRISTINA DE CARVALHO SILVA264

(coautora)
RESUMO: Cada vez mais cresce o número de adeptos de atividades físicas ao ar livre em
grandes centros urbanos do país e do mundo. Assim o presente trabalho versa sobre a
educação física e o treinamento desportivo em equipamentos urbanos, a partir de uma
análise dos espaços coletivos e educativos da Regional Riacho e adjacências, Contagem –
MG. A metodologia consentiu basicamente em uma revisão bibliográfica sobre a temática
e suas interfaces, bem como buscou mapear os espaços ecológicos e suas apropriações
atuais pela população local. O recorte espacial fundamentou-se nas áreas urbanas entre o
Centro de Excelência em Educação Profissional - FUNCICI e o Bairro Cidade Jardim
Eldorado, na área de drenagem de antigos córregos, atualmente canalizados.
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Ambiental, treinamento Desportivo.
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ABSTRACT: Increasingly, the number of outdoor fitness enthusiasts in major urban centers
of the country and the world is increasing. Thus the present work is about physical
education and sports training in urban equipment, based on an analysis of the collective
and educational spaces of the Regional Riacho and adjacencies. The methodology basically
consisted in a bibliographic review on the theme and its interfaces, as well as sought to
map the ecological spaces and their current appropriations by the local population. The
spatial clipping was based on the urban areas between the Center of Excellence in
Professional Education - FUNCICI and the Bairro Cidade Jardim Eldorado, in the area of
drainage of old streams, now channeled.
KEY WORDS: Urban Ecology, Physical Education, Quality of Life, Environmental Health,
Sports Training.
INTRODUÇÃO
. A atividade física nos espaços coletivos da Região do Riacho das Pedras, Distrito
do Parque Industrial, município de Contagem – MG é considerada enquanto elemento
crucial de ampliação, promoção e proteção da saúde e relaciona-se diretamente a
numerosas benesses como a diminuição de doenças crônicas, de peso excedente e do risco
de morte, além de melhoria cardiovascular, dentre outros benefícios (REIS et. al., 2017). Nos
últimos tempos, múltiplas análises cientificas da prática de esportes e atividades físicas tem
se ampliado nas cidades, com aumento das academias e dos espaços públicos (figura 01).
Mas lamentavelmente prevalece a inatividade física, fator predominante em regiões
urbanizadas, com índices alarmantes de um para cada cinco indivíduos ao redor dos
diferentes países (REIS et. al., 2017). Nesse sentido, a rotina de uma prática regular de
atividades de educação física é relevante para restituir a saúde perante os danos
estressantes da contemporaneidade (REIS et. al., 2017). Com a ampliação de parques
públicos e a construção de praças nas cidades, valoriza-se cada vez mais a sua apropriação
e utilização pela população em geral enquanto espaços para à prática de atividades físicas
e esportes (REIS et. al., 2017). Esses autores (2017, p. 195) justificam que:
Devido à acessibilidade e a beleza natural dos parques públicos, estes
locais se tornaram pontos de bem-estar e saúde, sendo fundamentais
para a prevenção de doenças e agravos à saúde, além de
proporcionarem lazer e diversão às pessoas que os usufruem
(PIERONE et al, 2016265). A implantação deste tipo de espaço
próximo a áreas residenciais proporciona aos moradores locais e
265 4. Pierone JM, Vizzotto MM, Heleno MGV, Farhat CAV, Serafim AP. Qualidade de vida de usuários de
parques
públicos.
Bol.
Psicol.
São
Paulo.
2016;66(144):99-112.
Disponível
em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-59432016000100009&lng=pt&nrm=iso
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próximos uma área de promoção da saúde, favorecendo um estilo de
vida mais ativo e saudável para esta população. Os parques públicos
vêm se tornando uma referência em saúde, pois possibilitam a
interação entre homem e meio ambiente, que associado à prática de
atividades físicas geram benefícios sociais, físicos e psicológicos. A
prática de atividades físicas nestes espaços trazem pontos positivos
aos praticantes, pois sem nenhum custo e com fácil acesso melhoram
a qualidade de vida da população que reside próximo a estes locais,
estimulando a socialização entre os usuários dos espaços e
promovendo a sobrevivência ecológica nos centros urbanos. Praças,
áreas verdes e ciclovias são exemplos de espaços que possuem um
papel importante na prática de atividades físicas ao ar livre,
promovendo um estilo de vida mais ativo à população urbana. Nestes
espaços é possível observar uma grande variedade de tipos de
atividades realizadas em diferentes níveis de intensidades e em
diferentes faixas etárias.

Figura 01- Pessoas caminhando pela principal Avenida do Riacho das Pedras, Contagem

Fonte:
www.otempo.com.br%2Fo-tempo-contagem%2Fpista-de-caminhada-%25C3%25A9inaugurada-1.30168&psig=AOvVaw0Pl3qBEHPyln9f9kMSAwJM&ust=1553001751223797
308

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Assim, desfrutar desses ambientes culturais de lazer e de conservação da ecologia
associada à saúde pública faz com que se eleve a qualidade de vida prevenindo doenças,
e ampliando a consciência socioambiental, a interação e a socialização dos indivíduos (REIS
et. al., 2017). A prática de atividades físicas em áreas e espaços verdes públicos
proporcionam benefícios imediatos como normalização dos níveis de adrenalina e
noradrenalina, dos níveis sanguíneos de glicose resultando na melhoria do sono; na
diminuição da incidência de doenças cardiovasculares, e anomalias metabólicas músculosesqueléticos (REIS et. al., 2017). Reis et. al. (2017, p. 199) atestam que:
A relevância do educador físico para a população está em prevenir,
promover, proteger e reabilitar a saúde destes indivíduos através da
aquisição de hábitos saudáveis, como o incentivo à prática de
atividades físicas regulares. A realização de atividades físicas
orientadas por um profissional capacitado interfere de uma maneira
positiva na saúde dos indivíduos, melhorando a qualidade de vida de
uma maneira segura e positiva. Este profissional é importante para
avaliar e direcionar a atividade física mais apropriada para cada
objetivo e condição de saúde do praticante, evitando consequências
como lesões musculoesqueléticas. Práticas de atividades físicas ao ar
livre, orientadas por educadores físicos melhora indicadores de saúde
e previne doenças, sendo fundamentais para a redução dos níveis de
agravos a saúde nos centros urbanos. Entretanto, ainda existem
muitas pessoas que não frequentam parques públicos para a prática
de atividades físicas pela falta de orientação de um profissional de
educação física. É fundamental que parta destes profissionais a
motivação e instrução para uma prática segura e eficaz visando à
melhora da qualidade de vida e saúde desta população. Deve partir
do educador físico, o papel de conscientizar as pessoas de que não
apenas espaços fechados e estruturados como academias são locais
propícios para a prática de atividades físicas, mas também parques
públicos, que em muitos casos possuem uma estrutura física ideal
para se praticar desde uma simples caminhada até exercícios intensos
voltados para a estética e melhora da saúde em geral. Este
profissional é primordial para direcionar e estimular os indivíduos a
se tornarem fisicamente ativos e consequentemente mais saudáveis,
por meio da conscientização de que com a mudança.
PROBLEMATIZAÇÃO
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A região de drenagem do Córrego Ferrugem e seus principais tributários, os
córregos Água Branca e Riacho das Pedras, não possui nenhuma grande modalidade de
conservação efetivamente implantada gerando riscos e conflitos decorrentes
principalmente da expansão urbana desordenada, responsável por degradar as áreas
naturais remanescentes. Apenas um pequeno parque público foi implantado pelo Poder
Público Municipal, sem perspectivas de ampliação de outros pelo tecido urbano. Embora
haja na respectiva micro-bacia, tributária do Ribeirão Arrudas (Figura 02) algumas áreas
verdes urbanas ainda não efetivamente preservadas, o Poder Público criou parques que
não foram implantados, dentre os quais, os localizados nas Pedreiras do Riacho e Santa
Rita, pontos de referência local na densidade profusa da paisagem urbana. Estes parques
foram criados pela Lei Municipal n° 2.760, de 1o de agosto de 1995, sancionada pelo
Prefeito Altamir Ferreira, que Instituiu o Plano Diretor de Contagem e outras providências.
Esta norma, por sua vez, afirma em seu Título I – Dos princípios fundamentais e objetivos
que é um dos objetivos do Plano Diretor (Artigo 5o) ampliar os espaços públicos urbanos
destinados ao lazer, ao convívio e às diversas formas de manifestação da população (Item
VI). As demais leis complementares que versavam sobre a questão mantiveram essas áreas
socioambientais em suas normativas oficiais, porém sem avanços significativos.
TÍTULO II – DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO II – DAS ÁREAS ESPECIAIS
Artigo 15o – Em complementação ao Macrozoneamento municipal,
ficam estabelecidas as seguintes Áreas Especiais, cujos parâmetros
urbanísticos
diferenciados
prevalecerão
sobre
os
do
Macrozoneamento:
Item I – Áreas de Especial Interesse Urbanístico - AIURB
Item II – Áreas de Especial Interesse Social – AIS
Item III – Áreas de Proteção de Mananciais – APM
Parágrafo único – Para terrenos pertencentes a Áreas Especiais
distintas, prevalecerão os parâmetros mais restritivos.

Artigo 16o – Áreas de Especial Interesse Urbanístico – AIURB são áreas
destinadas à intervenções de interesse especial para a estruturação
urbana do Município, compreendendo três categorias:
Item I – AIURB-1 – áreas destinadas à implantação prioritária de infraestrutura de transporte e trânsito, áreas de lazer, parques, reservas
ecológicas e outros espaços e equipamentos públicos;
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Item III – AIURB-3 – espaços, edificações e conjuntos urbanos
considerados de valor histórico e paisagístico e relevantes para o
patrimônio cultural do Município e dos bairros, nos quais o processo
de ocupação será controlado em função de sua proteção, podendo
seus proprietários serem beneficiados por instrumentos
compensatórios;
§ 1o – São considerados AIURB-1 as áreas destinadas à implantação
dos seguintes equipamentos públicos:
1. Parque Urbano da Pedreira Santa Rita;
2. Parque Urbano da Pedreira do Riacho;
3. Parque Urbano do Confisco;

4. Parque Urbano do Vale das Amendoeiras;
5. Aterro Sanitário das Perobas;
6. Cemitério Municipal da Tapera;
7. Terminal de Cargas junto à CEASA;

Figura 02
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Fonte: VIBRA MAIS (2002)
JUSTIFICATIVA
As últimas áreas verdes de uma determinada cidade podem ser declaradas com
áreas ecológicas de interesse coletivo para posterior transformação em unidades de
conservação ambiental. Neste contexto, áreas preservadas com vegetação tendem a
potencializar os benefícios da prática de esportes e da atividade física promovendo
melhorias na qualidade de vida citadina e na saúde das pessoas. Caminhada, ciclismo,
cooper, e outras formas de melhoria da qualidade de vida urbana se ampliam, além do
lazer, entretenimento, contemplação, interação e outras formas de convívio e apropriação
dos espaços públicos. Contagem, a segunda maior cidade da Grande BH, possui espaços
ecológicos inseridos na Bacia do Ribeirão Arrudas, de suma relevância para a urbe
consolidando áreas em potencial para se tornarem parques ecológicos e esportivos (figura
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03). Trata-se da Área Verde do Distrito Industrial do Riacho, a Área Verde do Bairro Santa
Maria, a Área Verde do Sítio Paulo Mattos e a Área Verde da Sociedade Hípica, além de
duas pedreiras desativadas. São bosques urbanos que se consolidam enquanto áreas de
interesse ambiental. Como se tratam de áreas verdes de propriedade privada, em caso de
possível venda, para fins urbanísticos e/ou habitacionais, sugere-se ao Poder Público, a
relevante ação de comprá-las para disponibilização futura enquanto equipamento coletivo
ampliando sua quantidade e qualidade pelas áreas regionais da urbe (Quadro I). Outra
questão é a ecologia urbana, no que se refere à importância da arborização citadina para
a atividade física. É relevante destacar que declarar imune de corte, todas as árvores
existentes numa avenida utilizada para cooper, ciclismo ou caminhada é protagonizar
elevação da qualidade de vidas dos usuários destes espaços. As áreas mencionadas são de
relevância ambiental para o município e estão vulneráveis à ação humana.
Quadro I – Parques Urbanos da Cidade de Contagem
Endereço
Área total
Infraestrutura

Parque
Ecológico
Eldorado

Rua das
Paineiras, 1.722,
Eldorado

15 mil metros
quadrados

Academia da cidade, Lago e
nascente, Playground, Mini arena
para apresentações culturais, Sala
multiuso, Quadras de vôlei, peteca e
futsal, Gaioloteca,

Parque
Tropical

Rua 42, s/n,
Tropical

44 mil metros
quadrados

Ginásio poliesportivo, Vestiários,
Pista de caminhada, Pista de skate,
Sala multiuso, Academia da cidade,
Quadras de futsal, vôlei e peteca,

Parque
Rua Turfa, 13,
Amendoeiras Vale das
Amendoeiras

22 mil metros
quadrados

Quadra de futsal, Quadra de areia,
Centro de convivência com quatro
salas multiuso, Pista de skate,
Playground, Academia da cidade,
Pista de caminhada, Teatro de
arena, Vestiários, Nascentes,

Parque
Gentil Diniz

30 mil metros
quadrados

Trilha ecológica, Casarão histórico
colonial, Nascente e lago,
Anfiteatro, Orquidário, Sala
multiuso, Mais de cem pés de
jabuticaba,

Rua Maria do
Carmo Diniz,
151, Nossa
Senhora do
Carmo
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Parque
Sapucaias

Avenida das
Tulipas, 1.150,
Sapucaias

30 mil metros
quadrados

- Nascente e lago, Quiosque,
Quadra multiuso

Parque
Linear
Sarandi

Avenida
Severino
Balesteros,
1.300, Arvoredo

300 mil
metros
quadrados

Pista de caminhada, Quadras de
areia, Playground, Academia da
cidade, Ciclovia (quatro
quilômetros),

Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=339735

Figura 03 – Área do Parque Urbano Pedreira do Riacho, localizado no Parque Riacho

Fonte: www.diariodecontagem.com.br%2FMateria%2F9005%2F2%2Fa-pedreira-do-bairroriacho-um-criadouro-de-aedes-aegypti%2F&psig=AOvVaw2lsgo6r4PoWbOsgH7SqoLp&ust=1553103316986505
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A primeira etapa técnica consiste em um levantamento bibliográfico básico com
vistas à análise sintetizada da realidade especial destacando os elementos prioritários de
314

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

seu diagnóstico social e ambiental. Na sequência procedeu-se uma vistoria técnica para
perícia urbano-ambiental. A terceira etapa fundamentou-se na identificação de problemas
e potencialidades locais com os moradores dos bairros, conjuntos e vilas inseridos na
Região do Riacho das Pedras, com o auxílio de líderes comunitários. Tendo concluído esses
caminhos metodológicos procedeu-se uma análise criteriosa da realidade local com vistas
à mapear a prática esportiva em espaços ecológicos, suas potencialidades e problemas,
permanências e rupturas. Etapas posteriores se fazem necessárias e ações futuras poderão
ser articuladas com a população local, incluindo abaixo-assinado e passeata com
moradores, líderes comunitários e alunos para criação efetiva dos parques esportivos e
ecológicos nas áreas de interesse ambiental e esportivo da respetiva regional.
No feriado desta sexta-feira (7266) a praça da Jabuticaba, no Centro,
será agitada pelo Movimenta Contagem, a partir das 19h. Promovido
pela prefeitura, o programa estimula a prática de ginástica aeróbica
em vários espaços públicos da cidade, de manhã e de noite. Mais de
12 mil pessoas participam toda semana em 40 núcleos.
Além das praças, parques e quadras de escolas são tomados pelo
clima perfeito para a malhação, cuidados com o corpo, fazer
amizades e ser feliz. As atividades reúnem professores e esportistas
de vários bairros. Predominam as cores vivas das roupas de malha,
tênis e garrafinhas de água, além de muita animação com as músicas
e corpos em movimento. Os próximos bairros que vão receber o
Movimenta Contagem serão Riacho, Vargem das Flores e Eldorado.
Em fevereiro e março, foram inaugurados núcleos no Petrolândia,
Centro Social Urbano (Cesu) Eldorado, campo do Cruz Azul, Parque
Ecológico Santa Cruz, praça dos Ciganos e Nova Contagem. A
ginástica promove o convívio social, melhora a qualidade de vida e a
saúde, prevenindo doenças. Além disso, o Movimenta Contagem
promove a segurança pública, uma vez que os espaços públicos são
ocupados pelos participantes.
CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
A Região do Riacho das Pedras remonta aos tempos de construção da Cidade
Industrial de Contagem, em meados da década de 1940. Compreende intensa área
urbanizada na calha da Sub-bacia da alta vertente do Ribeirão Arrudas, tendo
especificamente dois tributários relevantes, a Micro-bacia dos Córregos Ferrugem e Riacho
266 http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=512118
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das Pedras. Também se evidencia uma alta taxa populacional devido à grande quantidade
de bairros, conjuntos, loteamentos e vilas, que por sua vez demandam por inúmeras
políticas públicas, dentre as quais a ampliação de parques (Figura 04). São dezoito bairros:
Amazonas 1a Seção, Amazonas 2a Seção, Mirante Durval de Barros, Riacho dos
Bandeirantes, Riacho do Flamengo, Parte Sul do Glória, Inconfidentes, Industrial Itaú,
Industrial Santa Rita, Parte do Industrial 3a Seção, Jardim Riacho, Novo Riacho, Parque
Riacho 1a Seção, Parque Riacho 2a Seção, Riacho das Pedras, Santa Cruz Industrial, Santa
Maria e Vera Cruz (Riacho Velho), quinze conjuntos (Américas, Cidade Eldorado Sul,
Colúmbia, Cristal, Granja Lempp, Inconfidentes, Jardim Califórnia, Jardim Eldorado Sul,
Parte do JK, Parque das Mangueiras, Pedras do Riacho, Pedreira Santa Rita, Santa Cruz Tijolinho, Serra Verde e Vivendas do Riacho), dois centros industriais, sendo uma parte da
Cidade Industrial e o Distrito Industrial do Riacho, um loteamento (Novo Jardim Riacho) e
seis vilas (Alto Bandeirantes, Bandeirantes, Diniz, Granja Lempp, Jardim Eldorado Marimbondo e São Vicente).
CAPÍTULO VII – DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Artigo 42o – São diretrizes gerais de atuação do Poder Público,
relativas à proteção ambiental:
Item III – proteger as áreas e a cobertura vegetal consideradas de
interesse de preservação;
Item IV – promover ampla arborização dos logradouros públicos;
Item V – efetivar o controle público sobre os parques, reservas
ambientais e demais unidades de conservação existentes ou a serem
criadas, de forma a garantir sua adequada manutenção e
preservação, com cuidados especiais para a bacia de Vargem das
Flores, conforme disposto no artigo 18o desta Lei;
Parágrafo único – Na implementação das diretrizes de proteção
ambiental, deverá o Executivo:
Item III – intensificar parcerias com a iniciativa privada, visando a
manutenção das áreas verdes existentes;
Figura 04 – Área degradada do Parque Urbano Santa Rita
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Fonte:
publikagem.com.br%2FnoticiasView.php%3Fid%3D47%26materia%3DClikando%2520Con
tagem&psig=AOvVaw2lsgo6r4PoWbOsgH7SqoLp&ust=1553103316986505
Na regional Riacho, os córregos e seus afluentes foram incorporados à dinâmica
urbana e atualmente encontram-se canalizados representando boa parte das áreas mais
planas e, portanto, viáveis à prática de exercícios físicos e de esportes. Apesar dos
levantamentos de demandas e dos projetos técnicos já concluídos na área, a principal área
de atividades físicas ao ar livre é o leito canalizado e coberto do Córrego Riacho das Pedras
(Av. Riacho das Pedras, no Jardim Riacho e Av. Francisco Firmo de Mattos, no Riacho Velho)
afluente do Córrego Ferrugem. Já os afluentes do córrego Riacho das Pedras, apresentam
espaços menores para o atendimento das demandas locais de esportes, lazer e
entretenimento sendo necessária uma discussão com o intuito de ampliar mais espaços e
equipamentos urbanos a serem disponibilizados à população consolidando a apropriação
de áreas verdes e praças. Nesta situação encontra-se o Córrego Amazonas (Avenida
Alvarenga Peixoto), Córrego Cantagalo (Av. Cantagalo, Av. Rio São Francisco), o Córrego
da Capela (Avenida Gávea e Rua Capela), o Córrego do Flamengo (Vila Bandeirantes, Av.
Austríacos, Av. Rio Volga), o Córrego do Garcia (Rua Arterial, Vila Granja Lempp, Av. Vila
Rica), o Córrego Olímpia (Av. Estrela Polar), o Córrego Régulos (Av. Régulos) e o Córrego
Santa Isabel (Av. Santa Isabel). A região apresenta a mesma problemática das demais
grandes cidades do país, no que se refere ao crescimento urbano desordenado, sem
planejamento socioambiental, conforme afirma Barbosa e Nascimento Júnior (2009, p. 22).
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Uma das preocupações existentes no ambiente urbano refere-se ao
seu suposto crescimento. O processo de urbanização e
industrialização tem causado, mesmo d forma subliminar, a
degradação social e ambiental do espaço urbano. Nota-se o grande
avanço das taxas de concentração populacional, tanto rural, quanto
a urbana. Para se ter uma idéia a partir dos anos de 1990 o índice de
urbanização ultrapassou os 75% no Brasil, ou seja, mais de 112
milhões de habitantes vivem em cidades. Observa-se, também, uma
rede urbana que não cresce nessa mesma proporção, causando um
desequilíbrio no espaço da cidade. Não tão diferente é a situação em
cidades médias ou pequenas. Os fatores como migração e
industrialização vêm provocando o inchamento das cidades e o
aumento da população em áreas periféricas que na maioria dos casos
não possui infra-estrutura urbana.
Figura 05 – Parque Urbano Santa Rita, tendo a fundo área urbanizada

Fonte: http://www.conexaocontagemalternativa.com.br/sobre/os-bairros/bairroamazonas/hqdefault/
Devido à densidade populacional e ao crescimento urbano da região fazem-se
necessárias parcerias no intuito de atualizar o levantamento das áreas verdes, parques e
praças, bem como equipamentos públicos para mapear as áreas de uso coletivo tendo em
vista a ampliação dos níveis locais de prática de exercícios físicos e de esportes. A
implantação de mais parques ecológicos é uma medida aconselhável dada à ampliação da
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qualidade de vida que o mesmo pode alavancar devido às condições de qualidade de vida
que estes espaços oferecem. Outra questão relevante são os espaços educativos das
muitas unidades educacionais inseridas no recorte espacial da pesquisa. Um quadro de
equipamentos urbanos, muitas vezes exclusivos aos alunos da educação básica. Conforme
detalhes na citação abaixo.
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TÍTULO III – DAS DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO PÚBLICA NA
ESTRUTURA URBANA
CAPÍTULO III – DA ARTICULAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
SEÇÃO I – DOS CENTROS PRINCIPAIS
Artigo 50o – Para a implementação da diretriz de articulação espacial
no que se refere aos centros urbanos principais, deverá o Executivo,
em caráter prioritário:
Item III – reforçar o centro do Industrial, através da melhoria das
condições ambientais e de circulação, tratamento paisagístico e
implantação de mobiliário urbano adequado ao longo da Rua
Tiradentes e implantação de área de lazer na Pedreira Santa Rita;
SEÇÃO III – DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE USO COLETIVO
Artigo 56o – O Executivo promoverá a criação de espaços públicos de
lazer, mediante a criação de um Programa de Parques Urbanos e
Áreas de Lazer que beneficie de preferência, as áreas densamente
ocupadas ou passíveis de adensamento. Adotando como espaços de
ação prioritária a Pedreira do Riacho, as áreas remanescentes da
implantação da Avenida Francisco Firmo de Mattos, a área da
Pedreira Santa Rita e o parque urbano do Confisco, ao longo da
Avenida Sarandi;
Quanto ao levantamento de espaços do CAC – Centro de Apoio Comunitário,
Centro Social Urbano – CSU e Creches Comunitárias, dados também evidenciam os espaços
coletivos, suas potencialidades e problemas com vistas aos mapeamentos de ambientes
coletivos e educativos e seus respectivos contextos de apropriação por parte da população
local. Na região existe o CSU do bairro Amazonas, um espaço bastante expressivo para a
comunidade, no qual se insere um pequeno parque urbano, o Mini-parque Antônio
Cambraia. No âmbito das políticas urbanas faz-se necessário a consolidação de novos
polos de ecologia e saúde coletiva. Assim a construção de políticas públicas a partir de
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centros de referência em saúde ambiental deve ser ampliada às comunidades visando que
elementos de ecologia humana e saúde socioambiental elevem a qualidade de vida e
minimizem os problemas advindos da ausência de controle e planejamento dos centros
urbanos. Levantamentos dos espaços de exercícios físicos, esportes, lazer a partir dos
centros de saúde, centros de referência, hospitais e unidades PSF – Programa Saúde da
Família (Quadro II) é a diretriz de uma nova visão e abordagem em saúde pública,
renovando práticas antigas e inovando em saúde preventiva. Creté (2016, p. 226) descreve
a Ecologia Urbana como:
A Ecologia Urbana, definida como o estudo das relações entre as
pessoas e o meio ambiente urbano, teve origem na década de 1920,
através de um grupo de sociólogos da Escola de Chicago que aplicou
conceitos ecológicos como competição, invasão, dominância e
sucessão em trabalhos de localização espacial e organização social
(PARK et al., 1967267). Considerando as dimensões humanas da
ecologia, é possível falar em quatro diferentes componentes
essenciais: o biológico, o social, o físico e o construído. Apesar de
poderem ser analisados separadamente, a união desses
componentes constitui, na prática, a essência da Ecologia Urbana
(PICKETT; GROVE, 2009268). Seu principal foco é a investigação das
interferências humanas no sistema urbano natural, realizada
simultaneamente a partir das ciências ambientais e sociais
(ENDLICHER et al., 2007269).
Quadro II – equipamentos de Saúde Pública
Unidade/Serviço

Localização

Centro de Consultas Especializadas Iria Avenida João César de Oliveira, 2889 –
Diniz
Glória
Centro de Referência da Criança e do Rua Marquês de Paraná, 56, loja 4 Adolescente
Amazonas
Centro de Saúde Amazonas – Estado

Rua José Antunes, 58 - Inconfidentes

267 PARK, R. E.; BURGESS, E. W.; MACKENZIE, R. D.; WIRTH, L. The City: Suggestions for the Investigation of
Human Behavior in the Urban Environment. Chicago: The University of Chicago Press, 1967. 250 p.
268 PICKETT, S. T. A.; GROVE, J. M. Urban ecosystems: what would Tansley do? Urban Ecosystem, n. 12:1, p.
1-8, 2009.
269 ENDLICHER, W. et al. Urban Ecology – definitions and concepts. In: ENDLICHER, W; LANGNER, M.
Shrinking Cities: Effects on Urban Ecology and Challenges for Urban Development. Frankfurt: Peter Lang, p.116, 2007.
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Erasmo

Cabral,

141

-

Centro de Saúde CSU Amazonas

Avenida JK, 1050 - Amazonas

Centro de Saúde Flamengo

Rua Monsenhor Messias, 456 - Flamengo

Centro de Saúde Jardim Eldorado

Rua Canafístula, 275 – Jardim Eldorado

Centro de Saúde Novo Riacho

Rua Rio Orenoco, 457 – Novo Riacho

Centro de Saúde Riacho – Estado

Rua S, 200 – Vera Cruz

Distrito Sanitário Industrial

Rua Marquês de Paraná, 95 - Amazonas

Distrito Sanitário Regional Centro

Avenida João César de Oliveira, 2889 –
Glória
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Centro de Saúde Confrade Geraldo Rua Coronel
Cotuta
Amazonas

FAMUC – Fundação de Assistência Rua Marajó, 495 – Amazonas
Médica de Urgência de Contagem
Farmácia Distrital Eldorado

Praça Nossa Senhora da Glória, 5 – Jardim
Eldorado

Farmácia Distrital Industrial

Rua Marquês de Paraná, 56, loja 4 Amazonas

Farmácia Distrital Riacho

Rua Rio Urucuia, 153 – Parque Riacho

Hospital Municipal de Contagem Monte Avenida Maria da Glória, 451 - Amazonas
Cristo
NAPS – Núcleo de Atenção Psicossocial

Rua Oitis, 282 – Jardim Eldorado

PSF Durval de Barros

Avenida Coronel Durval de Barros, 830 –
Durval de Barros

PSF Jardim Eldorado

Rua Canafístula, 275 – Jardim Eldorado

PSF Vila Bandeirantes

Rua Pedro Taques, 52 – Vila Bandeirantes

PSF Vila Diniz

Rua Osório de Moraes, 957 – Vila Diniz

Unidade de Referência em Saúde do Avenida General David Sarnoff, 3113 –
Trabalhador
Cidade Industrial
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentro das possiblidades de planejamento e desenvolvimento urbano encontrase a inserção das questões inerentes ao meio ambiente no âmbito das autarquias e
secretarias municipais em diferentes prefeituras do país (Quando III). Na municipalidade
de Contagem não seria diferente, uma vez que a mesma se insere no contexto das maiores
cidade do estado de Minas Gerais. Nesta conjunção ampliam-se propostas de ecourbanização270 dos bairros visando justiça social, preservação ambiental associado às
questões específicas de desenvolvimento, evidenciando novas perspectivas e
possibilidades. Em Contagem, houveram recentemente dois empreendimentos que
trouxeram esta lógica (Figura 06). Ambos encontram-se localizados na adensada região da
Cidade Industrial. Trata-se do Parque das Mangueiras entre Amazonas, Bandeirantes,
Granja Lempp e Santa Maria, e do Condomínio Oasis, inserido entre a Vila Itaú e o Conjunto
JK, na regional Eldorado.
Quadro III - Situação das áreas verdes da regional Riacho quanto à equipamentos

Espaço/

Bosque
Urbano
da
Socieda
de
Hípica

Matinha
da Rua
Andrôme
da

Parque
José
Lucas
Filho

Basquete

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

Inexisten Inexisten Inexisten Inexisten
te
te
te
te

Ciclismo

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

01

Cooper

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

01

01

Inexistent
e

Inexisten
te

01

Inexistent
e

Inexisten Inexisten Inexisten Inexisten
te
te
te
te

Atividad
es

Futebol
Ginástica

Bosque
Urbano
da
Avenida
Cristal

01

04

Inexisten Inexisten
te
te

Parque
Linear
Riacho
das
Pedras

Parque
Pedreir
a Santa
Rita

Parque
Urbano
Pedreir
a
Riacho

Inexisten Inexisten Inexisten
te
te
te
Inexisten Inexisten
te
te
01

01

270 Você sabe o que são cidades verdes? Provavelmente sim, mas o que esse conceito significa? Cidades
verdes são cidades sustentáveis, projetadas com respeito ao meio ambiente, atuação economicamente viável
e socialmente justa. As cidades verdes também são conhecidas como cidades inteligentes, pois investem na
melhoria da qualidade de vida da população e na busca pela eficiência dos serviços de maneira sustentável.
FONTE: https://www.ecycle.com.br/4674-cidades-verdes
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Handebo
l

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

Inexisten Inexisten Inexisten Inexisten
te
te
te
te

Musculaç
ão

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

Inexisten Inexisten Inexisten Inexisten
te
te
te
te

Natação

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

Inexisten Inexisten Inexisten Inexisten
te
te
te
te

Peteca

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

Inexisten
te

Tênis

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

Inexisten Inexisten Inexisten Inexisten
te
te
te
te

Vôlei

Inexisten Inexisten
te
te

Inexistent
e

Inexisten
te

01

01
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Inexisten Inexisten
te
te

Inexisten Inexisten
te
te

Fonte: Elaborado pela Autora (2019)
Ao se promover, inicialmente uma pesquisa sobre a história das localidades
inseridas no Município de Contagem (Figura 06), especialmente nas Regionais Eldorado,
Industrial e Riacho notam-se inúmeros problemas socioambientais que degradam a
qualidade de vida da população e diminuis as possibilidades de saúde ambiental. Na
atualidade, algumas localidades apresentam: carência de áreas verdes e áreas de lazer na
região; construção de novos conjuntos habitacionais; degradação das áreas verdes
existentes nos espaços naturais da zona rural; devastação das nascentes dos córregos; falta
de iluminação à noite, oferecendo riscos e insegurança as comunidades próximas; invasão
de terrenos para construção de novas casas; ocupações em área de risco geológico; uso
de recantos ecológicos como locais de bota fora, com depósitos frequentes de lixo e
entulho; as pedreiras da urbe foram fragmentadas em áreas de conjuntos habitacionais,
comprometendo o espaço futuro de equipamentos ecológicos e urbanos legalmente
instituídos pelo Poder Público local (Quadro IV).
Figura 06 – Administrações regionais da Cidade de Contagem (2016)
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Fonte: Prefeitura Municipal (2017)
Quadro IV – Relação oficial de Equipamentos Ecológicos e Urbanos de Contagem
Espaços Públicos
Local
Meio Legal
Chaminés e Prédio da Fábrica
de Cimento (Shopping Itaú)

Ferruge
m

Decreto no 10.186, de 17 de junho de
1999.

Museu da Indústria de
Contagem

Ferruge
m

Lei 3921 de 11/07/2005

Parque Ecológico Alto Arrudas

Ferruge
m

Decreto estadual com numeração
especial 558, de 27/08/2012

Parque Recreativo Geraldo
Inácio de Queiroz

Ferruge
m

Lei 4413 de 07/12/2010
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Capela dos Três Reis Magos

Industri
al

Sem legislação

Igreja de São José Operário

Industri
al

Sem legislação

Parque Ecológico José Lucas
Filho

Industri
al

Lei nº 3445 de 10 de setembro de
2001

Parque Urbano da Vila
Barraginha

Industri
al

Sem legislação

Parque Urbano Santa Rita

Industri
al

Lei complementar municipal nº 33, art.
20, inciso 1º, item I

Pomar das Mangueiras (SESI
Benjamim Guimarães)

Industri
al

Sem legislação

Parque Ecológico Antônio
Pereira Cardoso

Petrolân
dia

Lei Ordinária 4075 de 18 de abril de
2007

Parque Ecológico do Bairro
Sapucaias

Petrolân
dia

Sem legislação

Parque Ecológico Morro da
Gafurina

Petrolân
dia

Lei complementar municipal nº 33, art.
20, inciso 1º, item XIV

AIURB-3 (Quintais e
Jabuticabeiras da Sede)

Registro

Lei Complementar 33 de 26/12/2006

Área Verde do Bairro Arcádia

Registro

Sem legislação

Área Verde Três Barras

Registro

Lei complementar municipal nº 33, art.
20, inciso 1º, item XVI

Capela Santa Edwirges

Registro

Decreto No. 10.446, de 14 de abril de
2000.

Capela Santa Helena

Registro

Decreto 190 de 22 de setembro de
2005

Casa dos Cacos de Louça

Registro

Decreto municipal n° 10.445, de 14 de
abril 2000

Casa de Cultura Nair Mendes
Moreira/Museu Histórico de
Contagem

Registro

Decreto 10.060 de 14 de dezembro de
1998
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Casarão Amarelo da Rua Doutor
Cassiano

Registro

Decreto 9.987, de 31 de março de 1998

Casarão Azul da Rua Doutor
Cassiano

Registro

Decreto 9.987, de 31 de março de 1998

Casarão da Fazenda Vista
Alegre

Registro

Decreto 10.460 de 2 de maio de 2000

Casarão Rosa da Rua Doutor
Cassiano

Registro

Decreto 9.987, de 31 de março de 1998

Comunidade Negra dos Arturos

Registro

Tombamento IEPHA

Estação Ferroviária Bernardo
Monteiro

Registro

Sem legislação

Igreja Matriz de São Gonçalo

Registro

Decreto 10466 de 02/05/2000

Palácio do Registro

Registro

Decreto 190 de 22 de setembro de
2005

Parque Ecológico Gentil Diniz.
(Pomar das Jaboticabeiras)

Registro

Lei complementar municipal nº 33, art.
20, inciso 1º, item VII

Parque Urbano Tancredo Neves

Registro

Decreto 190 de 22 de setembro de
2005

Capela de São Domingos de
Gusmão

Retiro

Decreto municipal nº 11.323, de 14 de
julho de 2004

Parque Linear do Córrego Retiro

Retiro

Projeto de Lei Complementar nº 010,
de 25 de junho de 2012

Área de Proteção Ambiental da
Vargem das Flores

Tupã

Lei estadual nº 16.197, de 26 de junho
de 2006

Capela de Santo Antônio e
Conjunto Paisagístico do Morro
Redondo (San Remo)

Tupã

Decreto Municipal nº 10.445 de 14 de
abril de 2000

Centro de Apoio ao Programa
de Agricultura Urbana Familiar

Tupã

Sem legislação

Parque Ecológico do Solar do
Madeira

Tupã

Lei complementar municipal nº 33, art.
20, inciso 1º, item XIII

Parque Estadual da Várzea das
Flores

Tupã

PLAMBEL 1979
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Fonte: Elaborado pela Autora (2019)
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Neste contexto, a cidade deixa de oferecer benesses à população destituindo os
parques desta ação protagonista e ampliando significativamente diversas formas de
adoecimento, físico, psicológico ou psicomotor dos moradores das comunidades
adjacentes. No Bairro Parque Santa Maria das Mangueiras, por exemplo, região das
nascentes do córrego Garcia, há inúmeros impactos na paisagem local. No passado uma
feira de automóveis aos sábados, domingos e feriados, ampliava os índices e as tipologias
de degradação socioambiental. Hoje o bairro foi requalificado com elementos significativos
de ecologia urbana, Assim propõe-se intervenções que objetivem ampliar o número de
parques esportivos e ecológicos. Sabe-se que um parque ecológico urbano criado e
implantado vai além de funções ambientais como proteger áreas de brejos, nascentes e
mata nativa. São indicadores biológicos de qualidade de vida, principalmente no quesito
saúde da população que o utiliza direta ou diretamente no dia-a-dia. Na área mais
utilizada, a Avenida Francisco Firmo de Matos, um grande parque linear pode ser
potencializado com amplo programa de arborização urbana, com plantio de novas árvores,
e colocação de grades protetoras.
A avenida tem uma arborização do canteiro central ainda incipiente e precisa ser
ampliada, incluindo as ruas laterais. Com a possibilidade de crescimento dessas árvores, a
iluminação elétrica da área precisará ser revista, incluindo a colocação de novos postes
para iluminação noturna na área, pois seu fluxo maior de utilização insere-se entre 17:00 e
21:00. Destaca-se a necessidade de plantio de árvores com grades protetoras, para
diminuir o vandalismo. Outra questão relacionada ao grande fluxo de usuário refere-se ao
controle do bota fora e ao controle do lixo e entulho, que são jogados no local, com
penalidade aos infratores verificando a necessidade ou não de colocação de lixeiras. Uma
alternativa é a colocação de lixeiras com publicidade comercial, em todas as ruas e a
implantação de coleta seletiva em todo o conjunto da avenida, entre a Estação Rio Nilo e
a Cidade Industrial. Essa Implantação de coleta seletiva de lixo, dentro da Área Regional do
Riacho é possível se gestada em parceria com a ASMAC. Sobretudo urge encaminhamentos
legais com vistas a:
1. Criação e implantação do Parque Urbano Córrego Ferrugem

2. Criação e implantação do Parque Urbano Córrego Riacho das Pedras
3. Criação e implantação do Parque Urbano do Distrito Industrial Riacho
4. Criação e implantação do Parque Urbano do Jardim Riacho
5. Criação e implantação do Parque Urbano José Lucas Filho
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6. Criação e implantação do Parque Urbano Pedreira Riacho
7. Criação e implantação do Parque Urbano Santa Rita
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CONCLUSÃO
A ampliação de espaços públicos para prática esportiva deve ser ampliada para
além dos Bairros Amazonas, Bandeirantes, Lindéia, Parque das Mangueiras e Santa Maria.
A área de lazer próxima ao NEEC-III, antiga Escola Estadual José Mauro de Vasconcelos que
atende aos moradores do conjunto habitacional na região da ETFG – Contagem é um
exemplo de espaço que integra ecologia e esportes. Outra sugestão é a denominação
oficial para as ruas do Distrito Industrial Riacho das Pedras, com nomes de esportes para
as ruas sem denominações oficiais, que atualmente são numeradas: Rua Hum – Alameda
do Basquete, Rua Dois – Alameda do Ciclismo, Rua Três – Alameda do Cooper, Rua Quatro
– Alameda do Futebol, Rua Cinco – Alameda da Ginástica, Rua Seis – Alameda do Handebol,
Rua Sete – Alameda da Musculação, Rua Oito – Alameda da Natação, Rua Nove – Alameda
das Olimpíadas, Rua Dez – Alameda da Peteca, Rua Arterial – Alameda do Tênis e Praça
Sem Nome – Praça do Vôlei. Com base no breve diagnóstico desta pesquisa propõem-se
declarar as quatro áreas verdes privadas da Região do Riacho das Pedras como Áreas de
Interesse Ambiental e Desportivo.
A área localizada no Distrito Industrial do Riacho das Pedras entre as Ruas
Andrômeda, Seis e Travessa Projetada, de propriedade do Centro de Formação e Recursos
Humanos, zoneamento ZUI-1, a Área localizada no Bairro Santa Maria, entre as Ruas
Arterial, Dois, Hum, Maria Rita e Praça Santa Maria, de propriedade de uma Cooperativa,
zoneamento ZAD-1, a área localizada no Bairro Jardim Riacho, entre a Avenida Cristal,
Brasilton Hotel, Pista Marginal da Rodovia Fernão Dias/BR 381 e Rua Cruzeiro do Sul, de
propriedade de Paulo Mattos, zoneamento ZAD-1 e a área localizada no Bairro Riacho das
Pedras, entre a Avenida Francisco Firmo de Mattos, Pista Marginal da Rodovia Fernão
Dias/BR381 e Rua Rio Paracatu, de propriedade da Sociedade Hípica de Belo Horizonte,
zoneamento ZAD-1 seriam preservadas da expansão urbana. Propõe-se ainda uma
discussão acerca do uso destas áreas enquanto espaços desportivos e ecológicos para a
cidade. Serão Áreas de Interesse Ambiental e Desportivo, as áreas verdes de domínio
privado, que na hipótese de venda, serão desapropriadas e compradas pelo Poder Público,
para posterior transformação em unidades de conservação. Devem-se declarar imunes de
corte e derrubada, todas as árvores nativas e/ou exóticas localizadas nas seguintes áreas:
a área localizada no Bairro Santa Maria, entre as ruas Arterial, Hum, Quatro e Três, de
propriedade do Centro de Excelência em Educação Profissional da FUNCICI, zoneamento
ZAD-1 e toda a área do Bairro Cidade Jardim Eldorado, incluindo avenidas, canteiros
centrais e laterais, praças, ruas, travessas e o parque ecológico, zoneamento ZAD-1.
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Resumo: A tecnologia é um instrumento de transformação das formas pelas quais as
pessoas se relacionam. As consequências da evolução dos paradigmas sociais, econômicos
e culturais exigem a adaptação do Direito das Sucessões para tutelar adequadamente a
sociedade da informação. O objetivo deste artigo é evidenciar que a transmissão dos bens
armazenados virtualmente precisa ser regulamentada por instrumento específico e capaz
de garantir os direitos dos sucessores sem violar a intimidade e a vida privada de quem
falece. O problema elaborado aponta a insegurança jurídica causada pela lacuna legislativa
referente à herança digital. A hipótese apresentada demonstra a possibilidade da
transmissão do patrimônio virtual do de cujus, independentemente da atribuição de valor
econômico, desde que respeitados os princípios inerentes à dignidade da pessoa humana.
A pesquisa doutrinária, legislativa e a análise empírica de Projetos de Lei apresentados
perante o Congresso Nacional para normatizar o tema constituem a base metodológica
adotada no trabalho.
Palavras-chave: Herança Digital. Transmissão. Sucessores. Intimidade. Vida privada.
Abstract: Technology is an instrument for transforming the ways in which people interact.
The consequences of the evolution of social, economic and cultural paradigms demand the
adaptation of Succession Law to adequately protect the information society. The purpose
of this article is to show that the transmission of stored goods virtually needs to be
regulated by a specific instrument and capable of guaranteeing the rights of successors
without violating the intimacy and private life of the deceased. The problem elaborated
points to the legal uncertainty caused by the legislative gap regarding the digital
inheritance. The hypothesis presented demonstrates the possibility of transmitting the
deceased's virtual assets, regardless of the attribution of economic value, as long as the
principles inherent to human dignity are respected. The doctrinal and legislative research
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and the empirical analysis of Bills presented before the National Congress to standardize
the theme constitute the methodological basis adopted in the work.
Keywords: Digital Heritage. Streaming. Successors. Intimacy. Private life.
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Sumário: Introdução. 1. Direito das Sucessões. 1.1. Sucessão: conceitos e elementos
centrais. 1.2. Os novos ares do Direito Sucessório e os desafios a serem enfrentados. 2.
Herança digital. 2.1. A tutela dos direitos da personalidade na transmissão hereditária do
acervo virtual. 2.2. Uma breve análise sobre Projetos de Lei apresentados ao Congresso
Nacional para regulamentar a matéria. Conclusões. Referências.
Introdução
A partir da década de 1940, o desenvolvimento tecnológico desencadeou uma
alteração significativa dos meios de comunicação utilizados entre as pessoas. Com isso, a
sociedade moderna, orientada pela informação, exigiu a reformulação de conceitos
fundamentais do Direito. Historicamente vinculado à ideia de continuidade da religião e
da família, o Direito Sucessório passou a enfrentar sérios problemas decorrentes da falta
de regulamentação específica sobre a transmissão do patrimônio digital de quem falece
aos seus herdeiros. Direitos e deveres decorrentes do mundo virtual passaram a ser
tutelados provisoriamente por inovações normativas, como o Marco Civil da Internet e a
Lei Geral de Proteção de Dados, em paralelo às regras da Constituição Federal de 1988 e
do Código Civil.
No entanto, essa lacuna legislativa causa uma insegurança jurídica amplamente
debatida na esfera doutrinária. Como propostas de solução ao problema apresentado,
Projetos de Lei (PL) foram encaminhados ao Congresso Nacional, mas apenas o PL nº
1.144/2021, que está em trâmite na Câmara dos Deputados, pareceu contemplar um pouco
melhor a complexidade do tema. O presente estudo foi elaborado com o objetivo de
evidenciar a urgência da elaboração de um regramento próprio à herança digital, seja por
meio da criação de um estatuto jurídico independente, seja por meio da alteração de
dispositivos do Código Civil ou do Marco Civil da Internet.
Para tanto, o artigo utilizou o método de abordagem dedutivo, a partir de pesquisa
doutrinária, legislativa e da análise empírica de alguns Projetos de Lei que já foram
arquivados e de outros que ainda estão em trâmite para normatizar a matéria, caso
aprovados. Inicialmente, subdivide a apresentação dos conceitos e elementos centrais do
Direito das Sucessões (1.1.) e da possibilidade da transmissão do patrimônio digital após a
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morte (1.2.). Por fim, aborda os aspectos inerentes aos direitos da personalidade vinculados
à herança digital (2.1.) e os Projetos de Lei propostos para regulamentar o tema perante o
Congresso Nacional (2.2.).
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1. Direito das Sucessões
Com o passar dos anos as concepções vinculadas ao termo “sucessão” foram
sofrendo alterações. A revolução tecnológica, que alcançou as relações sociais como um
todo, desencadeou a necessidade da reformulação de alguns ideais sucessórios para
adaptá-los à sociedade da informação. Entretanto, a teoria clássica de Clóvis Beviláqua,
responsável por identificar o Direito das Sucessões como “o complexo de princípios,
segundo o qual se realiza a transmissão do patrimônio de alguém, que deixa de existir”,
permanece pertinente (1983, p. 14). O assunto e a atenção dada a ele no direito brasileiro
serão objeto de análise nos subcapítulos seguintes.
1.1. Sucessão: conceitos e elementos centrais
A ideia de “sucessão” se revela na manutenção de uma relação jurídica que subsiste
à alteração de seus titulares e o conceito da palavra, em sentido amplo, representa o ato
pelo qual uma pessoa assume o lugar de outra para substituí-la na titularidade de um bem
(GONÇALVES, 2020). No Direito das Sucessões o termo é usado para caracterizar a
completa identidade entre a posição jurídica do falecido e do seu sucessor e, em sentido
objetivo, é sinônimo de herança (GOMES; FARIA, 2019). Portanto, fala-se em um ramo do
Direito destinado a tutelar a transmissão causa mortis do patrimônio do indivíduo aos seus
herdeiros, incluídos os bens, direitos e deveres a ele inerentes.
O direito sucessório, historicamente ligado à ideia de continuidade da religião e da
família, tornou-se mais evidente a partir do Direito Romano e, do entrechoque deste com
o Direito Germânico, surgiu a concepção contemporânea que estabelece a sucessão
legítima e testamentária (GONÇALVES, 2020). Na forma do art. 6º, do Código Civil, a morte
encerra a existência da pessoa natural e abre a sucessão para transmitir o conjunto de
ativos e passivos deixados pelo falecido aos seus herdeiros. A sucessão será legítima,
quando decorrer de lei e não houver testamento, ou testamentária, quando houver
manifestação de última vontade do titular do patrimônio (RIZZARDO, 2019).
A transmissão dos bens aos herdeiros legítimos obedece à ordem preferencial
definida no art. 1.829, do Código Civil, como aquela que presumidamente refletiria a
vontade do de cujus. Respeitada a parcela reservada pela lei aos herdeiros necessários,
caso existam, a sucessão testamentária seguirá a ordem estabelecida pelo falecido. Quando
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abranger a universalidade do conjunto patrimonial, corresponderá à herança; quando
alcançar bens singulares, originará o legado (MOREIRA, 2020).
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A herança é um direito fundamental garantido pelo art. 5º, XXX, da Constituição
Federal de 1988, regulado como um todo unitário pelos artigos 1.784 a 2.027, do Código
Civil. A opção constitucional de incluí-la no rol de direitos e garantias individuais a
reconhece como cláusula pétrea e impossibilita qualquer tentativa de excluí-la do
ordenamento jurídico nacional (CF/88, art. 60, IV).
Em que pese a finitude da via corporal humana, a sucessão fornece uma ideia de
prolongamento de quem morre para torná-lo vivo na memória e permitir que as pessoas
legitimadas assumam a titularidade dos bens materiais deixados (RIZZARDO, 2019). A
regra doutrinária responsável por atribuir ao direito sucessório apenas a tutela do
patrimônio dotado de valor econômico exclui, a princípio, os direitos personalíssimos. A
maior parte dos argumentos apresentados pelos estudiosos diz respeito à impossibilidade
de dissociar da pessoa os elementos a ela inerentes para transmiti-los a outrem.
Em razão de elementos imateriais não serem passíveis de valoração, a legislação civil
permite apenas que os herdeiros defendam a honra, o nome, a intimidade e a privacidade
de quem morre (CC, art. 20, parágrafo único). Para Paulo Lobo (...)
“Os bens jurídicos de natureza patrimonial extinguem-se com a
morte de seu titular, ainda que alguns de seus efeitos continuem sob
a proteção da lei. É o que ocorre com os direitos da personalidade,
como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, à
integridade física, à integridade psíquica, à identidade pessoal, os
direitos morais de autor; os familiares são legitimados a defendê-los,
quando ofendidos após a morte de seu titular, mas não são herdeiros
das titularidades” (2013, p. 16).
Ocorre que, a transformação digital instrumentalizada pela tecnologia modernizou
as relações sociais quanto ao comportamento dos indivíduos, aos padrões de consumo,
aos meios de comunicação, dentre outros aspectos responsáveis por caracterizar a
sociedade da informação. Consequentemente, tornou-se necessária uma repaginação do
Direito das Sucessões para tutelar, além dos direitos patrimoniais, os direitos existenciais
do falecido, conforme será analisado no subcapítulo seguinte.
1.2. Os novos ares do Direito Sucessório e os desafios a serem enfrentados
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No decorrer das últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico passou a permitir
o armazenamento de bens no âmbito virtual e revelou a necessidade de que eles sejam
incluídos no conjunto patrimonial das pessoas. Embora o ordenamento jurídico brasileiro
não regulamente especificamente a transmissão dos bens digitais como parte da herança,
não existe a sua expressa vedação. Com isso, a ampla abrangência dos conceitos
apresentados no subcapítulo anterior permite claramente acrescentar o acervo virtual,
dotado de valor econômico, na tutela do Direito das Sucessões.
Para Costa Filho (...)
“Considerando seu evidente potencial econômico, o acervo digital
deve ser considerado na sucessão patrimonial. A aferição de seu valor
pode inclusive afetar a legítima destinada aos herdeiros e a parte
disponível para ser legada pelo autor da herança. Bens virtuais raros,
arquivos armazenados virtualmente potencialmente valiosos para
efeitos de propriedade intelectual e até sites ou contas que podem
servir como fonte de renda após a morte de seu titular são apenas
alguns exemplos de formas de patrimônio que, ainda que não sejam
mencionadas em testamento, não devem ser ignoradas pela partilha.
Caso contrário, haverá claro prejuízo dos direitos dos herdeiros”
(2016, p. 148).
Os intensos debates instaurados sobre o tema têm levado especialistas a ultrapassar
a questão da valoração econômica do patrimônio digital para alcançar a transmissão
daqueles bens que tenham valor afetivo, ainda que não seja essa a determinação expressa
do art. 11, do Código Civil. A respeito, Paulo Lobo explica que não se trata de transmitir o
direito propriamente dito, mas em legitimar a defesa dele pelos sucessores de quem morre:
“O que se transmite não é o direito da personalidade, mas a projeção
de seus efeitos patrimoniais, quando haja. O direito permanece
inviolável e intransmissível, ainda que o titular queira transmiti-lo,
pois o que é inerente à pessoa não pode ser dela destacado. A pessoa
não transmite sua imagem, ficando ela privada durante certo tempo,
o que acarretaria sua despersonalização. O que se utiliza é certa e
determinada projeção de sua imagem (a foto, o filme, a gravação),
que desta se originou” (2017, p. 132).
No Direito Digital, defende-se o “testamento afetivo” para tutelar os dados de
usuários da internet que mantenham memórias de afeição como instrumento para que
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pessoas mortas continuem “existindo pelo amor que elas possuíam e por ele também
continuarem vivendo” (ALVES, 2016). Flávio Tartuce leciona que “pode-se falar também em
testamento digital, com a atribuição dos bens acumulados em vida no âmbito virtual”,
constituídos por qualquer elemento imaterial que passe a compor o patrimônio dos
indivíduos e possa ser transmitido aos seus sucessores (2020).
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Ainda que possibilitada a transmissão da herança digital por meio da aplicação
extensiva e utilização analógica das normas que orientam a sucessão hereditária e
protegem direitos e garantias fundamentais, os casos práticos enfrentam diversos
obstáculos em virtude da falta de regulamentação específica sobre o tema. Dentre eles,
importa mencionar a imposição de regras estabelecidas por contratos privados, firmados
durante a vida do de cujus com provedores de serviços da internet, os quais são
inadequados e/ou insuficientes para tutelar direitos e deveres decorrentes das relações
entre vivos após a morte do titular.
A insegurança jurídica instaurada por essa lacuna legislativa poderá ser sanada
mediante a criação e aprovação pelo Poder Público de norma que regulamente a
transmissão do patrimônio digital construído pelo falecido. Caso contrário, os herdeiros
poderão ter seus direitos perdidos ou negados em violação aos princípios estatais
garantidores do pleno exercício da dignidade da pessoa humana.
2. Herança digital
A tutela sobre a transmissão hereditária dos bens armazenados virtualmente precisa
estabelecer limites que protejam a intimidade e a vida privada do de cujus e de cada
indivíduo que com ele tenha se relacionado pela internet, independentemente de
possuírem conteúdo de valor econômico ou não. Para a melhor compreensão do assunto,
incialmente será tratada a necessidade de que a inclusão de determinado patrimônio
digital à herança não viole os direitos da personalidade do falecido (2.1.) e, em uma
segunda etapa, o foco estará voltado para alguns Projetos de Lei que objetivam
regulamentá-la no País (2.2.).
2.1. A tutela dos direitos da personalidade na transmissão hereditária do acervo
virtual
O princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa
do Brasil e norteia todas as regras do ordenamento jurídico pátrio (CF, art. 1º, III). Deve ser
observado em cada aspecto das relações tuteladas pelo Estado e se traduz em valor de
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respeito a todas as possibilidades e expetativas, patrimoniais e afetivas, essenciais à
realização da pessoa humana na busca pela vida plena (GAGLIANO; FILHO, 2021).
Há uma divisão clássica na doutrina que distingue os direitos de personalidade,
conferidos pelo Código Civil Brasileiro a todas as pessoas naturais e jurídicas titulares de
direitos e deveres na ordem civil, dos direitos da personalidade, os quais, por tratarem de
questões subjetivas próprias das pessoas humanas, apenas a elas dizem respeito (LOBO,
2017). Sobre estes, Pablo Frota, João Aguirre e Maurício Peixoto entendem que:
“Nem todo acervo de quem falece pode automaticamente ser
transmitido aos herdeiros, caso existam, pois existem direitos da
personalidade que mantêm efeitos post mortem e somente são
transmitidos se quem faleceu, em vida, declarou ou se comportou
concludentemente nesse sentido, cuja prova deve ser trazida no
processo de inventário judicial ou no caso de inventário extrajudicial”.
(2018, p. 565)
Conforme analisado no capítulo anterior, o fundamento jurídico para entender as
questões relacionadas à herança digital é a transmissão do direito próprio sobre os efeitos
patrimoniais decorrentes da sucessão, ou seja, da legitimação para a defesa de direito
alheio (LOBO, 2017). Em outras palavras, ao contrário da aptidão para adquirir direitos e
deveres, que cessa com a morte, a tutela dos direitos da personalidade, atrelados a
atributos existenciais, ultrapassa o limite da vida.
Permitir a continuidade da pessoa através da substituição da titularidade de seus
bens virtuais exige que o Direito das Sucessões imponha aos legitimados o respeito aos
elementos patrimoniais que integram a extensão da personalidade de quem deixou de
existir. A privacidade, a partir da evolução conceitual desenvolvida em torno da sociedade
da informação, é um elemento individual que pode facilmente sofrer violações decorrentes
do avanço tecnológico.
No entanto, a inviolabilidade da vida privada é um direito fundamental positivado
no art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, e garantido pelo art. 21, do Código Civil.
Além disso, encontra amparo na Lei nº 12.965/14, que institui o Marco Civil da Internet, e
na Lei nº 13.709/18, que institui a Lei Geral de Proteção de Dados, as quais, embora não
disponham expressamente sobre direitos sucessórios, definem as bases principiológicas e
os limites ao tratamento de dados pessoais para proteger a vida das pessoas de
interferências externas.
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Diante da ausência de legislação específica que tutele a transmissão hereditária dos
bens insuscetíveis de valoração econômica, eventuais conflitos de interesse entre direitos
da personalidade do falecido e os direitos sucessórios das pessoas legitimadas têm sido
resolvidos pelo ordenamento jurídico. Portanto, até que seja sanada a lacuna existente,
competirá ao Poder Judiciário proteger a intransmissibilidade dos bens personalíssimos do
de cujus sempre que a medida for necessária para impedir violações à intimidade e vida
privada deste.
Por isso a importância da distinção entre os bens de valor econômico e os de valor
afetivo: não para impedir que os últimos sejam transmitidos aos sucessores, mas para
garantir que a sua transmissibilidade não ofenda os direitos fundamentais de quem faleceu.
Feitas essas considerações, serão analisadas algumas propostas apresentadas ao
Congresso Nacional com o objetivo de solucionar o problema.
2.2. Uma breve análise sobre Projetos de Lei apresentados ao Congresso Nacional
para regulamentar a matéria
Sem pretender de esgotar o debate sobre a transmissão da herança digital, este
subcapítulo tratará das principais propostas legislativas apresentadas ao Congresso
Nacional para regulamentá-la. Em que pese estudiosos defendam a criação de um estatuto
jurídico próprio e interligado com as demais regras que orientam as relações sociais atuais,
os Projetos de Lei existentes pretendem alterar o Código Civil, especificamente o livro das
Sucessões, e o Marco Civil da Internet.
Independentemente do caminho a ser percorrido para suprir a lacuna, os direitos
digitais precisam ser protegidos e as violações das liberdades ameaçadas pela tecnologia
devem ser prevenidas. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que é necessário garantir
os direitos sucessórios sobre o patrimônio virtual, deve-se preservar a intimidade e a vida
privada do falecido. As regras precisam definir não apenas quais direitos prevalecerão, mas
a possibilidade da transmissão desses bens por meio de testamento ou codicilo e a
competência para julgar eventuais conflitos de interesse.
Os elementos apresentados no subcapítulo anterior permitem concluir pela
existência de três vias no direito brasileiro. A primeira delas apresenta um ponto de vista
unicamente patrimonial e transmite de forma automática e irrestrita todo o acervo digital
do falecido aos seus herdeiros, respeitada a disposição de última vontade em sentido
contrário. A segunda via defende a existência de bens intransmissíveis, referentes à
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intimidade da pessoa, cuja transmissão violaria direitos de liberdade e privacidade do
morto e daqueles que com ele socializaram no ambiente virtual. Por fim, existe a via que
defende a intransmissibilidade de qualquer bem digital, seja de conteúdo pessoal ou
patrimonial.
Dentre as propostas apresentadas ao Congresso Nacional para alterar o Marco Civil
da Internet, importa mencionar o PL nº 7.742/2017, do Deputado Alfredo Nascimento, que
já foi arquivado. A iniciativa pretendia incluir o art. 10-A à Lei nº 12.965/14 para dispor
sobre a destinação das contas de aplicações na internet após a morte de seu titular. Caso
fosse aprovado, a regra geral seria a exclusão das contas do usuário falecido, ressalvada a
manutenção pelo período de um ano para salvaguardar eventuais interesses públicos ou
o requerimento em sentido contrário por parte dos herdeiros.
Quanto às iniciativas elaboradas com vistas a alterar o Código Civil, os PLs nº
4.099/2012, do Deputado Jorginho Mello, e nº 4.847/2012, do Deputado Marçal Filho,
ambos já arquivados, pretendiam fazer alterações semelhantes que violariam a privacidade
e a intimidade do de cujus e de quem com ele se relacionasse. O primeiro incluiria um
parágrafo único no art. 1.788 para determinar a transmissão aos sucessores de todos os
conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do falecido. Já o segundo
acrescentaria o Capítulo II-A e os artigos 1.797-A a 1.797-C para transmitir a herança digital
de forma irrestrita aos sucessores, sempre que não houvesse disposição testamentária em
sentido diverso.
O PL nº 3.050/2020, do Deputado Gilberto Abramo, em trâmite perante a Câmara
dos Deputados, pretende incluir o direito à herança digital no Código Civil por meio da
criação de um parágrafo único no art. 1.788 para determinar a transmissão aos herdeiros
de todos os conteúdos de qualidade patrimonial, contas ou arquivos digitais de
titularidade do autor da herança. Diferencia-se dos projetos acima mencionados apenas
por acrescentar a “qualidade patrimonial” aos bens tutelados, mas continua prevendo a
transmissão integral destes, sem observar o conteúdo dos direitos personalíssimos do de
cujus.
O Projeto de Lei mais recente foi apresentado pela Deputada Renata Abreu, em
março de 2021, e tramita perante a Câmara dos Deputados sob o nº 1.144/2021, em
apenso ao PL nº 3.050/2020. Resumidamente, o objetivo da proposta é alterar o Código
Civil e o Marco Civil da Internet para definir quem tem direito a recorrer em ações de danos
contra a imagem de pessoas mortas, incluir ativos digitais na herança (ressalvadas a
disposição de última vontade em sentido contrário e as mensagens de conversas privadas
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de natureza não econômica) e garantir a possibilidade de que conteúdos sejam removidos
após a morte.
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Ao distinguir o patrimônio transmissível daquele que, por envolver a privacidade do
falecido e de terceiros interessados, é intransmissível, o PL nº 1.144/2021 parece suprir a
lacuna legislativa que ameaça a segurança jurídica do ordenamento pátrio e surge como
uma possível solução ao problema apontado. No entanto, caberá ao Congresso Nacional,
avaliar a adequação da proposta para aprová-la ou não.
Conclusões
O presente estudo demonstra que o Direito das Sucessões reconhece a transmissão
hereditária apenas de direitos e obrigações de cunho patrimonial, enquanto a parte geral
do Código Civil admite exclusivamente a defesa dos direitos personalíssimos do falecido,
sem transmiti-los propriamente aos sucessores. No entanto, o avanço tecnológico exige
uma reformulação dos ideais estatais, a partir dos novos paradigmas sociais, econômicos
e culturais, para salvaguardar os direitos dele decorrentes. Algumas discussões sobre o
tema tramitam perante o Congresso Nacional, mas ainda não foi aprovado um regramento
sucessório específico que permita ao Direito tutelar adequadamente a sociedade da
informação.
A herança digital ultrapassa a distinção entre direitos patrimoniais e
personalíssimos, uma vez que os dados armazenados virtualmente possuem potencial
econômico e guardam íntima relação com os direitos e garantias fundamentais à
intimidade e à vida privada. Ainda que o sistema normativo brasileiro disponha de
instrumentos para solucionar, extensiva e analogicamente, eventuais conflitos de interesse
sobre direitos referentes à transmissão do acervo virtual de quem morre aos seus
sucessores, cabe ao Poder Público suprir, com urgência, a lacuna legislativa apontada neste
artigo.
A regulamentação deverá ingressar no ordenamento jurídico em harmonia com as
demais normas existentes, observando a garantia constitucional do direito à herança, à
vida privada e à intimidade na busca por compreender e respeitar a vontade do falecido.
Essa inovação a respeito da transmissibilidade do patrimônio digital deixado pelo de cujus,
seja por meio de estatuto próprio, seja por meio da alteração de dispositivos já existentes,
deve atender às necessidades atuais sem violar os princípios orientadores do Direito como
um todo. Dito isto, é preciso que a sociedade cobre dos parlamentares a criação de uma
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legislação apropriada a construir um ambiente normativo mais seguro à proteção de seus
direitos, em respeito às liberdades e escolhas individuais sobre o futuro do acervo virtual.
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VICTORIA BIMBATO VIEIRA:
Bacharela
em
Direito
pela
Faculdade Multivix Vitória/ES.
GISELLE DETMAN271
MARCELA NUNES DA VITÓRIA272
(coautoras)
RESUMO: A Constituição de 1988 trouxe como um de seus princípios principais a
igualdade de todos perante a lei. Em consequência, garante também a igualdade entre os
filhos, por meio do princípio da igualdade familiar. Porém o Código Civil de 2002, no que
tange a sucessão entre irmãos unilaterais e bilaterais, na hora da divisão da herança,
delimitou um quinhão maior aos irmãos bilaterais em detrimento dos irmãos unilaterais,
uma vez que a Lei Maior não trata sobre este assunto. Deveria o art. 1841 do Código Civil
de 2002 ser alterado para que garanta igualdade na sucessão entre os irmãos bilaterais e
unilaterais?
PALAVRAS-CHAVE: Sucessão. Constituição Federal. Irmãos. Bilaterais. Unilaterais. Código
Civil.
ABSTRACT: The 1988 Constitution brought as one of the main principles that all citizens
are equal before the law. In consequence, it ensures the equality between sons, through
the principle of family equality. However, the 2002 Civil Law, regarding the succession
between unilateral and bilateral brothers, on the inheritance division, it was deternined that
bilateral brothers should receive a bigger share than the unilateral brother, seeing that the
Constitution does not talks about this matter. Should the article 1841 from the 2002 Civil
Law be changed to guarantee tue equality on the sucession between unilateral and bilateral
brothers?

271 Bacharela em Direito pela Faculdade Multivix Vitória/ES.
272 Bacharela em Direito pela Faculdade Multivix Vitória/ES.
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KEYWORDS: Sucession. Federal Constitution. Bilateral brothers. Unilateral brothers. Civil
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Constitucional. 3.3. Alterações previstas pelo Projeto De Lei ° 7.722 de maio De 2017 e
Antinomia De Normas. Considerações Finais. Bibliografia.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa, tem como enfoque a sucessão abordada pelo Código Civil de
2002, na qual, ocorrendo a morte de alguém, haverá a transmissão de sua herança aos
herdeiros legítimos, testamentários ou até mesmo colaterais.
O ordenamento jurídico Brasileiro, entende que a sucessão causa mortis deve
seguir a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do Código Civil, que em
seu inciso IV elenca a sucessão dos colaterais, parte esta, que será delineada nesta
pesquisa.
O Código Civil, em seu artigo 1.841, trata de forma desigual os irmãos bilaterais,
dos unilaterais e devido esta diferenciação imposta, existe divergência doutrinaria acerca
da constitucionalidade presente neste artigo.
A legislação civilista faz distinção entre os irmãos unilaterais e bilaterais na ordem
de vocação hereditária, da mesma forma como fazia no Código Civil de 1916, sendo o
unilateral afetado em razão do bilateral, razão pela qual viola, o princípio constitucional da
isonomia.
Logo, diante das divergências encontradas entre os doutrinadores, é apresentado
um questionamento acerca da constitucionalidade deste artigo, haja vista que a redação
do artigo 1841 do Código Civil afirma que concorrendo na herança os irmãos bilaterais
com os unilaterais, o irmão bilateral terá direito ao dobro da quota parte que o irmão
unilateral herdar.
Desta forma, os autores ao defender ou criticar o artigo citado, se utilizam da
constitucionalidade, ou não do referido artigo. Portanto, este estudo tem como propósito
verificar os argumentos utilizados por ambas as correntes para defender seu
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A metodologia aplicada à presente pesquisa foi realizada através do método
indutivo (LAKATOS, 2003), por meio do qual seus argumentos são embasados por
pesquisas bibliográficas das obras dos principais civilistas brasileiros, bem como do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
1. O DIREITO SUCESSÓRIO ENTRE IRMÃOS
1.1.

EVOLUÇÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO ENTRE IRMÃOS NO DIREITO BRASILEIRO

Encontrando fundamento na Constituição Federal de 1988, o direito sucessório
possui status de direito fundamental, integrando o rol do art. 5º, mais precisamente, no
inciso XXX da Magna Carta, sendo-lhe atribuído grande valor axiológico. O
reconhecimento do direito à herança dos filhos, mais precisamente, dos filhos unilaterais,
levou longos séculos para serem reconhecidos como sujeitos de direito à herança.
Os filhos unilaterais, frequentemente estigmatizados no leito familiar, eram
considerados ilegítimos, sendo vítimas do preconceito social. Por não serem frutos do
casamento, eram vulgarmente chamados de “bastardos”, um filho nascido do erro dos pais.
Mas para compreender o que levou a serem vistos de tal forma, inclusive no Brasil, é
essencial que se compreenda a construção histórica do direito à herança.
Nas remotas famílias de Roma, a influência religiosa era extremamente forte
(TAVARES, 2009). O filho varão era muito valorizado, exercendo papel de grande
importância junto ao seu pater, guardião vitalício do lar, senhor e representante dos seus
antepassados. O primogênito deveria ser homem e fruto do casamento religioso, reto e
legítimo, sendo responsável pela manutenção do culto doméstico, função essa que jamais
poderia ser atribuída ao filho ilegítimo, pois o pater não assumia nenhum vínculo moral ou
religioso com este, de forma que, tanto em Roma quanto na Grécia e na Índia, o filho
ilegítimo não era integrante da família. A única relação mais próxima que o filho ilegítimo
possuía de seu ascendente, era o simples vínculo físico.
Situação esta que prevaleceu, ainda na Roma Antiga, durante a vigência da Lei das
XII tábuas, que nenhuma providência fora tomada a respeito da filiação ilegítima,
perdurando desde o império romano até a época de Constantino, de forma que os filhos
ilegítimos não possuíam amparo legal sobre a sucessão e alimentos (TAVARES, 2009). Foi
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apenas com Justiniano, chamado “último imperador romano”, que os interesses da filiação
concubinária foram ligeiramente tutelados, trazendo disposições legais quanto a sucessão
ab intestato e o direito aos alimentos para o filho unilateral, através do corpus juris civilis
(TAVARES, 2009).
Com o fortalecimento do Cristianismo a evolução sobre os direitos da filiação não
melhoraram, de forma que o concubinato e os filhos ilegítimos passaram a ser novamente,
oprimidos, abrindo-se a possibilidade de legitimar a prole através do casamento de seus
pais (TAVARES, 2009). E, na última fase do Direito Romano, já era possível legitimar os filhos
havidos em união concubinária, entretanto, os “bastardos” ou “espúrios”, cujos pais não
decidiam por unir-se pelo matrimônio, não foram alcançados pela lei.
Dessa forma, nasce a necessidade de se diferenciar o que vem a serem filhos
naturais, legítimos, legitimados, espúrios e incestuosos. Os filhos naturais eram aqueles
concebidos fora da constância do casamento, mas por pessoas desimpedidas de casar-se,
adquirindo a legitimidade à filiação através do casamento, de forma que se tornavam
legitimados. Os filhos legítimos eram os aqueles concebidos na constância do casamento.
Já os espúrios tratavam-se dos filhos concebidos por pessoas impedidas de unir-se pelo
matrimônio, em razão de uma delas, ou ambas, serem casadas, sendo, portanto, filhos do
adultério da madre ou do patre (TAVARES, 2009). E, por último, os filhos incestuosos, eram
aqueles adquiridos por pessoas impedidas de casar-se em virtude de laços consanguíneos
ou afins, na linha reta até o infinito e na linha colateral até o 3º grau (BRASIL, 1916).
Assim, o Código Civil de 1916 tratou da matéria de forma a repudiar os filhos
ilegítimos e incestuosos, de forma que os filhos naturais poderiam ser reconhecidos,
tornando-se legitimados, enquanto os filhos espúrios e os incestuosos, não poderiam ser
beneficiados pelos direitos da filiação, conforme dispunha o artigo 358 (BRASIL, 1916).
Assim, é cristalina que a matéria tratada em sede de Direito Romano, atribuiu forte
influência no Código Civil Brasileiro, a mencionar, o diploma de 1916, que tratou um
capítulo sobre a legitimação dos filhos naturais através do casamento, dispondo no artigo
352 a possibilidade de equiparação dos filhos havidos antes do casamento nos mesmos
direitos dos filhos concebidos após as núpcias (TAVARES, 2009).
Entretanto, a situação mudava de status no momento da sucessão dos
descendentes, conquanto os filhos legítimos e os filhos naturais e adotivos possuíam
direitos diversos. Isto porque, apesar de o Código de 1916 ter conferido reconhecimento
entre os filhos legitimados e legítimos, nos exatos termos do artigo 1.605, os filhos adotivos
e os filhos naturais havidos antes do casamento e não legitimados possuíam direito de
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A justificativa aceita socialmente quanto tal diferença dos quinhões, tratava-se de
que, porventura o filho natural concebido antes do casamento e que viesse a ser
reconhecido após as núpcias, representaria surpresa para o outro cônjuge, de forma que,
com o reconhecimento, aquele concorreria com o filho legítimo e, buscando zelar pela
proteção à prole legítima, defendia-se que o filho legítimo deveria receber posição
privilegiada sobre o filho reconhecido a posteriori, que deveria ser colocado em posição
inferior ao seu irmão, recebendo metade da herança que lhe coubesse, o que representou
nítida discriminação do legislador sobre o descendente ilegítimo (TAVARES, 2009).
Ou seja, o filho natural somente receberia herança no mesmo quinhão do filho
legítimo se fosse reconhecido antes do casamento, enquanto o filho espúrio poderia ser
reconhecido apenas com a dissolução da sociedade conjugal do genitor adúltero, e ainda,
se este fosse casado sob o regime da separação de bens e não houvesse deixado
testamento.
Os interesses do filho espúrio foram facilitados com o advento da Lei 883 de 1949
(BRASIL,1949), que revogou o artigo 358 do Código Civil, passando a prever a possibilidade
de ser reconhecido após a dissolução da sociedade conjugal de seu genitor, cabendo-lhe
metade do que coubesse aos filhos legítimos e legitimados. Com o advento da Lei do
Divórcio (BRASIL, 1977), a Lei 883/49 sofreu alterações de modo a acrescer direitos ao filho
espúrio, prevendo-se a possibilidade de quaisquer dos genitores, ainda que casados com
outrem, reconhecessem seus filhos concebidos na constância do casamento, desde que
por testamento cerrado, também igualou o direito de herança aos filhos consanguíneos.
Posteriormente, a Lei 7.250/84 (BRASIL, 1984) conferiu alterações à Lei 883/49 de forma a
prever o reconhecimento judicial da filiação pelo cônjuge separado judicialmente à mais
de 05 anos ininterruptos.
Assim, a tutela dos interesses pela igualdade entre os filhos havidos ou não na
constância do casamento foi reafirmada pelo advento da Constituição Federal (BRASIL,
1988), prevendo em seu artigo 227, parágrafo 6º, atribuindo-lhes a isonomia das
disposições e oferecendo repúdio a qualquer tratamento discrepante.
1.2. SUCESSÃO LEGÍTIMA
Antes de adentrar ao tema, faz necessário tecer algumas considerações.
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Rege-se o direito sucessório pelo princípio “Droit de Saisine”, oriundo do Código
Francês de 1724, sendo adotado pelo direito brasileiro, onde preceitua que há a
transferência da herança com a abertura da sucessão, que ocorre automaticamente com a
morte do de cujus, conforme disposto no art. 1784 do Código Civil.
Assim, aberta a sucessão, confere-se automaticamente a herança por força de lei
a qualquer dos herdeiros, seja necessários, legítimos ou testamentários e a todos que
tenham legitimidade para receber, inclusive os legatários, parentes, fazenda pública e
credores, independentemente de anuência e consentimento dos beneficiários, ainda que
não tenham conhecimento da abertura da sucessão, passando a ter legitimidade ad
causam.
Segundo entendimento de Paulo Lobo (2016), o que uma pessoa herdou com a
abertura da sucessão, mesmo ainda não sabendo, isto já ingressou em seu patrimônio.
O ordenamento brasileiro adota duas formas de sucessão, a sucessão legitima e a
sucessão testamentária. Contudo, neste momento abordaremos somente a sucessão
legitima, haja vista o conteúdo abordado neste trabalho.
A sucessão legítima, também chamada de ab intestato ou legal, decorre da lei,
enunciando a ordem de vocação hereditária, tendo como base o vínculo sentimental e
afetivo estabelecido pelo núcleo familiar, independentemente de qualquer declaração do
autor da herança, entendendo-se, que por não haver testamento, o autor da herança tem
a intenção de beneficiar seus familiares com a transmissão de seu patrimônio em sua
totalidade.
Nesse mesmo sentido, explica Lôbo (2016, p.70):

“A sucessão legítima ou legal é a que se dá em observância à ordem
de vocação e aos critérios estabelecidos na legislação. A sucessão
legítima divide-se em sucessão necessária e sucessão legítima em
sentido amplo. Os beneficiários da sucessão são os herdeiros
definidos em lei, denominados legítimos, que se distinguem dos
herdeiros testamentários, estes dependentes de nomeação pelo
testador, nos limites legais. A legitimidade no direito das sucessões
tem sentido distinto do que é empregado em outras áreas do direito;
coincide com o legal, porque fundada na lei, razão por que poderia
ser denominada sucessão hereditária legal. A expressão sucessão
legítima tem, igualmente, função de distinção com a sucessão
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testamentária (quando o de cujus tiver deixado testamento).
Portanto, não se confunde essa expressão com o significado de
legitimidade que marcou a família matrimonial, discriminando como
ilegítimas as demais entidades familiais, até o advento da
Constituição de 1988.”
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Assim, a referida sucessão, iniciará, via de regra, quando o autor da herança falecer
sem deixar testamento, ou seja, sem deixar suas declarações de última vontade, onde,
através da ordem de vocação hereditária, modo pelo qual a lei elenca as pessoas
sucessíveis a herdar, os herdeiros por meio da escala de preferência, serão chamados a
herança.
Importante frisar que ocorrendo a transmissão da herança, no momento do
falecimento do instituidor, os herdeiros terão prazo de 60 dias para ajuizar Ação de
Abertura de Inventário e Partilha, que caso não ocorra no prazo estipulado pela lei, serão
penalizados com multa, que será recolhida através do ITCMD (imposto de transmissão
causa mortis ou doação).
ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
A vocação hereditária é a ordem de preferência de legítimos a herdar o patrimônio
do de cujus. Dessa forma, a ordem de vocação hereditária se trata da disposição dos
sucessores que irão herdar por força da lei.
As pessoas presentes no artigo 1829 do Código Civil foram escolhidas pelo
legislador para compor a ordem de vocação hereditária, conforme explica o autor Cristiano
Chaves (CHAVES, 2015): “As pessoas que figuram na ordem de vocação sucessória são
escolhidas por critério de política legislativa e jurídica, decorrendo dos anseios sociais e
influxos familiares próprios de cada tempo e lugar.”
Verifica-se que de acordo com o art. 1829 do Código Civil, a ordem de vocação
hereditária é composta pelos descendentes, cônjuge ou companheiro sobrevivente, e por
último os colaterais. Deste modo, temos que a classe seguinte só herdará a quota parte da
anterior caso faltem herdeiros desta classe, tendo em vista que o parente mais próximo
exclui o mais remoto.
Cabe mencionar que antes do Código Civil de 2002 a Fazenda Pública era
sucessora legitima do de cujus, porém com a vigência do referido Código ela passou a
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herdar apenas quando ausentes todos os sucessores anteriormente citados, conforme
expressa o art. 1844 do Código Civil.
Dentro da ordem de vocação hereditária dos herdeiros legítimos, há outra divisão:
os herdeiros legítimos necessários e facultativos. São considerados herdeiros necessários,
nos termos do art. 1845 do Código Civil, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge,
sendo a eles devido a metade da legítima, que corresponde à metade dos bens da herança
do de cujus (BRASIL, 2002).
Por consequência, os colaterais são os herdeiros legítimos facultativos da ordem
de vocação hereditária, sendo devido a eles a parte disponível da herança que corresponde
a parcela restante do patrimônio que o de cujus pode dispor, como explica Paulo Lobô:
“Pode ser inferior à metade do patrimônio líquido, pois é o que sobra depois de somadas
a metade legítima dos herdeiros necessários e os valores dos adiantamentos das legítimas
(liberalidades feitas em vida)” (LOBÔ, 2016).

Portanto, temos assim que os irmãos, por serem parentes colaterais, não são
herdeiros necessários, não sendo devidos a eles à legitima. Eles são herdeiros por força de
lei, porém não necessariamente irão receber a herança, uma vez que o de cujus pode
escolher se irá dispor parte de seu patrimônio a eles.
2. O PRINCÍPIO DA ISONOMIA NAS RELAÇOES FAMILIARES
2.1. DIREITO POSITIVO E JUS NATURALE
O Jusnaturalismo possui função de ordenar e sustentar o Direito Positivo, de forma
que este último não é autossuficiente, necessitando da legitimidade encontrada no Direito
Natural (KLOPPEL, 2013). Assim, o Direito Positivo estabelece ações a cumprir, de forma a
não se observar cada indivíduo, mas simplesmente, regulando suas ações através da norma
posta. Assim, afirma Norberto Bobbio que o positivista estuda o Direito tal como ele é, e
não como ele o deve ser, ou seja, o direito ideal (BOBBIO, 1995).
Desta forma, podemos observar a evolução dos interesses sociais nas relações
familiares. Nos dizeres de Rolf Madaleno (MADALENO, 2018), é possível afirmar que família
é um fato natural, que ocorre independentemente do sacramento pela união de homem e
mulher pelo matrimônio. Todo formalismo que tradicionalmente acompanhava o casal,
trata-se meramente de uma convenção social, cuja existência da família prescinde o
casamento, de tal forma que subsiste sem a referida convenção (MADALENO, 2018).
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Neste raciocínio, cabe mencionar quanto à evolução das relações familiares. Isto
porque, existe um encolhimento que caminha rumo à extinção sobre as famílias extensas,
que outrora envolviam pais, tios, irmãos, primos, entre outros agregados, em que todos
interferiam nas relações entre si. Modernamente, o número de divórcios tem expressado
um aumento de 52%, conforme dados do IBGE (MADALENO, 2018), representando um
interesse cada vez menor na sociedade no que tange a manutenção dos casamentos,
causados por fatores diversos, tais como, a emancipação da mulher do seu tradicional
papel de procriadora e dona de casa para se inserir no mercado de trabalho, a tecnologia
de reprodução assistida por genitores desconhecidos que leva o afastamento do fator
genético das relações familiares e a redução da natureza tríplice da filiação, o controle de
natalidade pelas motivações de interesse econômico, entre outros fatores (MADALENO,
2018).
Assim, a constante mutação social ante a legislação disponível é clarividente, de
forma que, em que pese à falta de acompanhamento do direito positivo pelo legislador,
há de se observar que as convenções legais não devem se sobrepuser aos interesses
sociais, mas o contrário. Isto porque, sendo família um fenômeno natural, o legislador não
deve vincular pelo casamento os direitos da prole, mas a simples e pura maternidade e
paternidade causada pelo fenômeno natural da filiação, que antecede a disposição sobre
quaisquer convenções.
2.2. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1841 DO CC/02
O Código Civil de 2002 disciplinou em seu art. 1841 sobre a partilha da herança
entre irmãos bilaterais e unilaterais. De acordo com o artigo, os irmãos bilaterais têm direito
a receber o dobro do quinhão que os irmãos unilaterais receberem.
Essa discriminação presente no art. 1841 do Código Civil não condiz com este
princípio fundamental presente na Constituição, o princípio da isonomia, pois distingue os
irmãos germanos dos irmãos uterinos. Irmãos germanos, são aqueles que possuem o
mesmo pai e a mesma mãe, já os uterinos ou consanguíneos são aqueles que possuem o
mesmo pai ou a mesma mãe.
O princípio Constitucional da igualdade se encontra no art. 5, caput, da
Constituição Federal. Trata-se de um princípio que tem como objetivo o tratamento
igualitário entre os indivíduos na medida de suas desigualdades. Por causa disso, veda
qualquer diferenciação não justificável pela Constituição a qualquer pessoa.
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A igualdade pressupõe que as normas jurídicas não devem distinguir as pessoas,
exceto quando autorizada pela própria Constituição. Sendo tratado por vários artigos ao
longo da mesma. Sobre isso, diz o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de
Moraes em seu livro Direito Constitucional (MORAES, 2016):

“A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da
igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma
igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos
têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância
com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa
forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as
discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos
desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência
tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente
protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o
princípio constitucional quando o elemento discriminador não
se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito.”
Além deste princípio, este artigo também fere o art. 227, §6º da Constituição
Federal, que concretiza a igualdade entre filhos havidos ou não do casamento, assim como
os havidos por adoção, proibindo qualquer tipo de discriminação.
O princípio da igualdade de filiação, assim como no geral, tem como objetivo
dispor igualdade àqueles que estiverem em posição de desigual, na medida das suas
desigualdades. O art. 227, §6º da Constituição Federal dispõe sobre a vedação de
tratamento desigual entre os filhos havidos fora do casamento, filhos adotivos e filhos
havidos do casamento. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 trouxe a isonomia
entre os filhos independentemente de sua origem.
O referido artigo do Código Civil fere o texto constitucional ao dispor sobre a
desigualdade na divisão de herança entre irmãos germanos e consanguíneos, uma vez que
a própria Constituição proíbe tratamento discriminatório entre filhos havidos ou não do
casamento, assegurando a eles os mesmos direitos e deveres. Sobre isso diz Maria Berenice
Dias (DIAS, 2016):

“A diferenciação entre o parentesco consanguíneo e o civil que
repercute na classificação dos filhos em naturais e civis, fundase em distinção que não mais se justifica. É tida como
discriminatória, principalmente em face da regra constitucional
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(CF 227 § 6.º): Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação. Ou seja, filhos são filhos, semqualquer
adjetivação.”
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Portanto, não há justificativa para que haja diferenciação no direito sucessório de
ambos.
3. O PROJETO DE LEI 7.722/17
3.1. CRÍTICAS AO ARTIGO 1.841 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
Conforme explicitado em capítulo anterior, é possível perceber a classificação de
duas espécies de irmãos pela simples leitura do artigo 1.841, qual seja: os chamados
bilaterais e os unilaterais. Sinteticamente, os irmãos bilaterais são aqueles em que, na
constância do casamento ou convivência dos pais, a filiação daquele é ligada a ambos os
conviventes, ou seja, de mesmo pai e mãe (TONELLO, 2017). Ao passo que o irmão
unilateral na situação em epígrafe, não possui filiação com um dos pais conviventes, sendo
filho apenas do pai ou apenas da mãe, provenientes de relacionamentos pretéritos
(TONELLO, 2017).
Desta forma, é inegável a existência de maior tutela ao filho bilateral pelo códex
civilista, de forma que, em termos práticos, o filho unilateral herdará 1/3 da herança,
enquanto o bilateral, terá direito sobre 2/3.
O dispositivo em questão tem sido alvo de críticas em demasia, posto sua patente
inconstitucionalidade, no que diz respeito ao artigo 227 §6° da Constituição Federal
(BRASIL, 1988). Isto porque, o posicionamento doutrinário engatinha lentamente quanto
ao posicionamento adotado, sendo muito prematuro afirmar uma predominância.
Existem muitos doutrinadores que não apresentam um posicionamento explícito
quanto à constitucionalidade ou não do art. 1.841 (PEREIRA, 2011), como é o caso de Fábio
Ulhôa Coelho (COELHO, 2006), e Euclides Benedito de Oliveira e Sebastião Luiz Amorim
(OLIVEIRA e AMORIM, 2008) dispondo em suas doutrinas tão somente a simples regra
adotada pelo códex.
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Em contrapartida, os que entendem pela constitucionalidade do referido
dispositivo, baseiam seu entendimento no fato de que tal forma de suceder oferece aos
irmãos unilaterais a forma cabível de tratamento, posto a situação que se encontram
perante os irmãos bilaterais, devendo estes últimos receber em dobro em razão da simples
“bilateralidade” de filiação (PEREIRA, 2011). Tal entendimento é o adotado por alguns
doutrinadores, tais como, Caio Mário da Silva Pereira (PEREIRA, 2006)e Francisco José
Cahali e Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (CAHALI e HIRONAKA, 2007).
Entretanto, alguns juristas, tais como, Roberto Senise Lisboa (LISBOA, 2006), Maria
Berenice Dias (DIAS, 2010) e Cláudio Grande Júnior (GRANDE JÚNIOR, 2011) ousam divergir
do posicionamento tradicional adotado, entendendo pela total inconstitucionalidade no
tratamento inferior dispensado ao filho unilateral, atribuindo superioridade do princípio da
igualdade no tratamento dos irmãos em questão, sendo para tais autores, irrelevante
considerar para fins de sucessão, a unilateralidade ou bilateralidade da filiação,
representando total afronta a tutela constitucional o artigo 1.841 (PEREIRA, 2011), pois o
legislador ao fazê-lo, não observou os preceitos constitucionais, trazendo ideais
discriminatórios herdados do Código Civil anterior, de 1916, conforme fundamenta Maria
Berenice, in verbis:

“(...) Trata-se de perverso resquício da discriminação de que era alvo a
filiação chamada ilegítima ou espúria, por ser fruto de relações
extramatrimoniais. Outrora, ter irmãos unilaterais era escandaloso e
pejorativo, porque, em regra, indicava filiação ilegítima no âmago
familiar. Arcaica a repulsa à fraternidade unilateral (...).” (DIAS, 2010)
No entendimento de Cláudio Grande Júnior, defende o autor que o aplicador da
lei deve saber interpretar o artigo 1.841 do CC/02 ao caso concreto, pois, em que pese tal
distinção fora admitida no códex anterior de 1916 (BRASIL, 1916), a distinção fora abolida
com o advento da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e que, por isso, não deve mais ser
aplicada, por serem tais preceitos, antigos e ultrapassados, inexistindo no quadro social
atual (GRANDE JÚNIOR, 2011).

Dessa forma, ante tantas divergências, e uma omissão por parte de alguns autores,
a jurisprudência permanece silente sobre decisões neste sentido, em razão de tratar-se de
tema dificultoso em demasia quanto a sua real inconstitucionalidade ou simples questão
interpretativa.
3.2. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL
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A discriminação presente no art. 1841 do Código Civil é incompatível com a norma
constitucional existente no art. 227, §6º da Constituição Federal que veda a desigualdade
entre filhos havidos ou não do casamento, uma vez que essa relação advém da filiação.
(LÔBO, 2016). Desta forma, temos que a ordem constitucional foi descumprida por lei
infraconstitucional.
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Para que haja o cumprimento da ordem constitucional o Congresso Nacional deve
alterar o art. 1841 do Código Civil respeitando o art. 227, §6º da Constituição Federal por
meio de um projeto de lei. Um projeto de lei para ser aprovado pelo Congresso Nacional
deve passar por três fases: a fase introdutória, fase constitutiva, e a fase complementar.
A fase introdutória ocorre por meio da iniciativa de lei que pode ser proposta por
membros do Congresso Nacional, chefe do poder executivo, tribunais superiores Ministério
Público, cidadãos ou a vários legitimados de uma vez, como explica Alexandre de Moraes
(MORAES, 2016):

“Iniciativa de lei é a faculdade que se atribui a alguém ou a
algum órgão para apresentar projetos de lei ao Legislativo,
podendo ser parlamentar ou extraparlamentar e concorrente ou
exclusiva. Diz-se iniciativa de lei parlamentar a prerrogativa que
a Constituição confere a todos os membros do Congresso
Nacional (Deputados Federais/Senadores da República) de
apresentação de projetos de lei. Diz-se, por outro lado, iniciativa
de lei extraparlamentar aquela conferida ao Chefe do Poder
Executivo, aos Tribunais Superiores, ao Ministério Público e aos
cidadãos (iniciativa popular de lei). Por sua vez, a iniciativa
concorrente é aquela pertencente a vários legitimados de uma
só vez (por exemplo: parlamentares e Presidente da República),
enquanto iniciativa exclusiva é aquela reservada a determinado
cargo ou órgão (por exemplo: CF, art. 61, § 1º).”
A função principal da iniciativa de lei, por meio da apresentação do Projeto de Lei
ao Congresso Nacional, é definir qual das casas analisara primeiro o assunto e irá revisar o
projeto de lei (MORAES, 2016).
Na fase constitutiva o objetivo é a discussão e votação em ambas as casas,
delimitando o objeto a ser aprovado ou rejeitado pelo Legislativo, a chamada deliberação
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legislativa. Após, haverá o veto ou sanção por meio do Chefe do Executivo, chamada de
deliberação executiva (MORAES, 2016). Por fim, na fase complementar tem-se a
promulgação e a publicação da lei.
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3.3. ALTERAÇÕES PREVISTAS PELO PROJETO DE LEI ° 7.722 DE MAIO DE 2017 E
ANTINOMIA DE NORMAS
O projeto de lei n° 7.722/17 proposto pela Deputada Federal, Sra. Laura Carneiro,
propõe que seja o texto art. 1.841 do Código Civil alterado, de forma a estabelecer a
igualdade sobre o direito dos irmãos unilaterais e bilaterais sobre a herança, com
justificativa no art. 227 §6° da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a nãodiscriminação dos filhos havidos fora da constância do casamento ou por adoção, estando
os filhos em situação de igualdade, independentemente dos preceitos de filiação, passando
a propor novo texto de redação ao art. 1.841 do Código Civil.
Desta forma, o projeto de lei justifica sua pertinência em razão da afronta direta
que representa o art. 1.841 do CC/02 à Constituição Federal, cuja posição axiológica
atribuída ao texto constitucional observa a pirâmide de kelsen no que tange a hierarquia
das normas (TARTUCE, 2005). Observada a dissonância direta havida entre a Constituição
e o Código Civil no que tange aos direitos dos filhos, deve prevalecer o preceito
constitucional, eis que goza de superioridade normativa perante o códex civilista, em
observância às regras do ordenamento jurídico brasileiro para a resolução de antinomias
de normas (TARTUCE, 2005), que são elas: I. Critério cronológico; II. Critério da
especialidade; III. Critério da hierarquia.
Sinteticamente, o critério cronológico é o menos relevante, ao passo que o critério
da especialidade tem peso médio, possuindo maior relevância o critério hierárquico. Este
último atributo preserva o valor axiológico que gozam as normas Constitucionais. Ainda,
há de se conceituar as antinomias de 1° e 2º graus para dirimir quaisquer dúvidas quanto
a aplicável ao caso em tela. Isto porque, a antinomia de 1º grau, o conflito existe entre
apenas um dos três quesitos (cronológico, especialidade e hierarquia), por exemplo,
antinomia existente entre uma norma geral e uma norma especial, prevalece à norma
especial. Em contrapartida, a antinomia de 2º grau, ocorrerá entre dois quesitos, sendo
este último, aplicável no caso em questão, pois ocorre conflito entre norma geral anterior
(art. 227 §6° da CF/88) versus norma especial posterior (art. 1.841 do CC/02), assim, o
projeto de lei prevê, em seu artigo 1º, a prevalência do princípio da igualdade, preservando
dessa forma, a prevalência da norma geral anterior, pelo fato de sê-la constitucional. In

verbis:
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“Art. 1º Esta Lei prevê a divisão em partes iguais da herança para
irmãos bilaterais e unilaterais.” (BRASILIA, 2017)
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Neste sentido, é o que conceitua Maria Helena Diniz como sendo o caso em
questão, antinomia real, da qual inexiste uma forma sistêmica de solução do conflito,
devendo ser observada a preservação dos princípios constitucionais, posto que uma norma
constitucional geral deva prevalecer sobre a norma inferior especial, de forma a preservar
seus princípios fundamentais (TARTUCE, 2005), in verbis:

"No conflito entre o critério hierárquico e o de especialidade,
havendo uma norma superior-geral e outra norma inferior
especial, não será possível estabelecer uma meta-regra geral,
preferindo o critério hierárquico ao da especialidade ou viceversa, sem contrariar a adaptabilidade do direito. Poder-se-á,
então, preferir qualquer um dos critérios, não existindo,
portanto, qualquer prevalência. Todavia, segundo Bobbio,
dever-se-á optar, teoricamente, pelo hierárquico; uma lei
constitucional geral deverá prevalecer sobre uma lei ordinária
especial, pois se se admitisse o princípio de que uma lei
ordinária especial pudesse derrogar normas constitucionais, os
princípios fundamentais do ordenamento jurídico estariam
destinados a esvaziar-se, rapidamente, de seu conteúdo.”
(Conflito de normas, cit., p. 50) (DINIZ, 2014)
Dessa forma, é tangível a cristalina dissonância do Código Civil quanto a sua
aplicabilidade em questão, devendo a matéria ser analisada com atenção em demasia,
estando ainda distante o fim da discussão sobre a antinomia real posta, assunto em
epígrafe. Atualmente, o projeto de lei foi arquivado nos termos do Artigo 105 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASÍLIA, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na presente pesquisa buscou-se tecer considerações acerca da
constitucionalidade, ou não, do artigo 1.841 do Código Civil, no qual é tratado a forma de
recebimento do quinhão da herança entre os irmãos bilaterais e unilaterais.
Fora exibido e analisado os entendimentos doutrinários, onde se é possível
perceber divergência de posicionamentos, não sendo possível delinear predominância
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entre a constitucionalidade, ou não, do dispositivo legal. Em determinadas doutrinas, é
possível notar a omissão quando o assunto é a divisão de herança de irmãos unilaterais e
bilaterais.
Após tecer críticas sobre a divergência acerca da predominância da
constitucionalidade do artigo discorrido, foi analisado o Projeto de Lei nº 7.722, de maio
de 2017, no qual é posposto a alteração da forma de estabelecer a igualdade sobre os
irmãos bilaterais e unilaterais sobre a herança a ser recebida. Tal projeto, tem como escopo
a prevalência ao preceito constitucional, haja vista a superioridade normativa perante a
códex civilista.
Desta forma, conclui-se que a ordem constitucional foi descumprida por uma lei
infraconstitucional, sendo o art. 1841 do Código Civil incompatível com a norma
constitucional existente no art. 227, §6º, da Constituição Federal que impede a distinção
dentre filhos tidos ou não do casamento, uma vez que essa relação decorre da filiação.

Tal distinção de filiação, viola o princípio constitucional da isonomia, sendo este,
direito e garantia fundamental dos indivíduos, ocasionando a inconstitucionalidade do
referido artigo apresentado na presente pesquisa.
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RESUMO: O presente estudo objetiva explicitar sobre a parceria público-privada em
estabelecimentos penitenciários no Brasil como uma alternativa para a ressocialização.
Desta forma, foram analisadas as parcerias Público-Privadas no âmbito do sistema
penitenciário brasileiro, como alternativa para a ressocialização e solução para crise
carcerária, analisando ainda a incapacidade Estatal em administrar por si só o sistema
carcerário. A pesquisa, por meio de pesquisa bibliográfica, pretende mostrar o emprego
do aludido instituto frente a atual situação do sistema prisional brasileiro, o qual apresentase de forma caótica e se agrava a cada dia, podendo ser constatado um cenário de extrema
calamidade, o gravíssimo quadro de superlotação, péssimas condições de vida e de higiene
dos presos, a omissão e incapacidade do Estado em administrar, dentre outros fatores,
para atender as normas contidas na Lei de Execução Penal, desta feita observa-se a violação
dos direitos resguardados aos presidiários. Recomenda-se que os governantes invistam
em Penitenciarias Terceirizadas, ou que sejam vinculadas às Parcerias Público-Privadas,
para que o detento ao se reintegrar, volte para a sociedade obtendo um meio de
sobrevivência, não precisando mais voltar praticar crimes. Observa-se que o processo de
parceria público-privada é bem mais funcional do que o sistema prisional estatal, podendo
mudar o quadro caótico que é o atual sistema penitenciário brasileiro.

Palavras-Chave: Parceria Público Privadas - Sistema Penitenciário – Preso.
ABSTRACT: This study aims to explain about the public-private partnership in penitentiary
establishments in Brazil as an alternative for re-socialization. In this way, Public-Private
partnerships were analyzed within the scope of the Brazilian prison system, as an alternative
to re-socialization and a solution to the prison crisis, while also analyzing the State's
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inability to manage the prison system by itself. The research intends to show the current
situation of the Brazilian prison system, which presents itself in a chaotic way and worsens
every day, being able to be seen a scenario of extreme calamity, the very serious situation
of overcrowding, terrible conditions of life and hygiene of the prisoners, the omission and
inability of the State to administer, among other factors, to meet the rules contained in the
Law of Penal Execution, this time there is a violation of the rights protected to prisoners. It
is recommended that government officials invest in Outsourced Penitentiaries, or that they
are linked to Public-Private Partnerships, so that the detainee, upon reintegration, returns
to society obtaining a means of survival, without needing to return to commit crimes. It is
observed that the public-private partnership process is much more functional than the
state prison system, and may change the chaotic situation that is the current Brazilian
prison system.
Keywords: Public Private Partnership - Penitentiary System - Prisoner.
1 INTRODUÇÃO
O presente possui por objetivo analisar o instituto da parceria público-privada em
estabelecimentos penitenciários no Brasil, com foco em uma alternativa para a
ressocialização. Seu objetivo consiste em analisar as parcerias Público-Privadas no âmbito
do sistema penitenciário brasileiro, como alternativa para a ressocialização e solução para
crise carcerária, analisando ainda a incapacidade Estatal em administrar por si só o sistema
carcerário. A metodologia empregada consiste em revisão bibliográfica.
Para se compreender de forma devida o significado da expressão “parceria públicoprivada”, que se deve entender que não se trata da venda dos serviços públicos, sendo tão
somente a transferência do encargo público ao setor privado para que os serviços sejam
realizados por pessoas contratadas mediante compensação financeira, porem o poder
público não perder o poder.
Esse instituto surgiu para a regulamentação da sociedade atuando como meio de
controle social formalizado, e visa por intermédio da pena privativa de liberdade a
ressocialização do indivíduo que delinquiu. Desse modo, a parceria público-privada é
definida como a contratação, por determinada empresa, de serviços de terceiros para o
desempenho de atividades meio. Assim, a parceria público-privada libera a empresa da
realização de atividades consideradas acessórias, para que a administração concentre suas
energias nas atividades essenciais.
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A parceria público-privada dos presídios tem se mostrado como uma proposta da
política penitenciária para solucionar os problemas carcerários, dando-se maior eficiência
às disposições da Lei de Execução Penal e das demais legislações relacionadas com a
execução penal. Esse novo modelo de sistema prisional tem despertado enormes
discussões, como se verá adiante, mas já vem sendo implantado em alguns Estados
brasileiros e, como se mostrará, com efeitos positivos no que diz respeito à garantia dos
direitos daqueles que perdem a liberdade, mas não podem perder a dignidade como
pessoa humana.
O Brasil passou a adotar um modelo gerencial, de acordo com o qual a
Administração Pública abandona a posição de prestadora de serviços, atuando como
fiscalizadora, gerenciando e controlando as atividades transferidas à terceiros, dentro das
políticas públicas previamente estabelecidas pelo Estado.

2

AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

2.1

DO INSTITUTO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Os termos privatização e parceria público-privada comumente são utilizados, de
maneira equivocados, como sinônimos. No entanto, tais termos não podem ser
confundidos, já que possuem características diferentes. Por privatização entende-se a
delegação total de determinado serviço público ao particular, que exercerá as funções de
gerenciamento, fiscalização, funções administrativas, de execução e acompanhamento
ressocializado (LEITE, 2011, p. 19).
Já a parceria público-privada, modelo aplicado no Brasil, é uma espécie de gestão
compartilhada na qual se tem a delegação parcial de determinadas atividade-meio,
‘‘principalmente no que diz respeito à execução de atividades pedagógicas, laborais,
ocupacionais, serviços de hotelaria, alimentação e o espaço físico prisional’’ (SANTOS, 2011,
p. 44).
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) propôs em 1992
a adoção do sistema de gerenciamento privado dos presídios brasileiros, baseando-se em
experiências colocadas em prática nas prisões da França, Inglaterra e Estado Unidos
(SANTOS, 2011, p. 56).
Tal proposta trazia como objetivo principal reduzir os encargos públicos, incluídas
as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias; instituir um modelo administrativo de
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gestão moderna do sistema prisional; atender o mandamento constitucional de respeito à
integridade física do preso e aliviar os problemas ocasionados pela superlotação que
atinge todo o sistema carcerário.
De acordo com a referida proposta, seria criado um sistema penitenciário federal
responsável pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado,
permanecendo para os Estados a responsabilidade pela execução da pena privativa de
liberdade nos regimes semiabertos e abertos. Previa ainda a realização de concorrência
pública para a admissão das empresas, sendo que o contrato regularia os direitos e
obrigações das partes. Assim, serviços penitenciários internos, como alimentação, saúde,
trabalho e educação dos detentos caberiam ao setor privado, o qual ainda poderia
construir e administrar estabelecimentos.
O emprego dessa parceria se dá pela premissa de que pode haver redução de custos
para o Estado e para o contribuinte, além da melhoria das condições de vida para a
população carcerária. A proposta do governo foi condenada por diversos órgãos e
autoridades, os quais alegavam que a execução da pena é função pública intransferível, e
que essa política de parceria público-privada proporcionaria a exploração do trabalho
prisional, violando direitos e garantias constitucionais dos presos, entre outras críticas,
quais ocasionaram uma divergência de posicionamento ideológico, fazendo com que a
proposta do Ministério da Justiça fosse arquivada.
No entanto, a ideia continuou sendo discutida isoladamente por alguns Estados
preocupados com a questão penitenciária, sendo implementado o primeiro sistema de
gerenciamento privado de presídios no Estado do Paraná, com a Penitenciária Industrial
de Guarapuava.
Posteriormente, estabelecimentos prisionais semelhantes à
Penitenciária de Guarapuava foram implantados em outros Estados, tais como Bahia e
Ceará (ANDRADE, 2016).
As parcerias público-privadas (PPP’s) foram regulamentadas em nosso país através
da lei 11.079/04 com a justificativa de que o Estado sozinho não possui recursos financeiros
e administrativos capaz de suprir tudo o que é demandado no que tange a infraestrutura.

Ao conceituar as PPP’s, Pavani; Andrade (2016, p.36) assim lecionam:
Num sentido amplo, parceria público-privada é todo ajuste que a
administração pública de qualquer nível celebra com um particular
para viabilizar programas voltados ao desenvolvimento
socioeconômico do país e ao bem-estar da sociedade, como são as
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concessões de serviços precedidas de obras públicas, os convênios e
os consórcios públicos.
Ainda sobre o tema, assim define Ferreira (2016, p.53):
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Parceria Público-Privada é contrato administrativo tripartite, de
financiamento privado do Estado, vultoso e com resgate de longo
prazo, e de concessão de serviço público ou prestação de serviço ao
Estado ou para o Estado com prazo contratual mínimo legalmente
estabelecido e cláusulas de repartição de riscos, de reciprocidade de
garantias e de penalidades aos contratantes, remunerando-se o
parceiro-privado, total ou parcialmente pelo parceiro público, após a
efetiva disponibilidade dos serviços.
A ideia de descentralizar apenas do Estado algumas das funções pertinentes ao
sistema prisional teve início na década de setenta, conforme leciona Menezes (2018, p. 54),
a primeira experiência de participação da sociedade na administração de unidades
prisionais ocorreu nos anos setenta, na cidade de São Paulo, onde um grupo pertencente
a igreja católica tomou para si a completa gestão de um presídio que se encontrava
deteriorado e abrigando um número de internos bem superior ao que comportava. Tal
iniciativa gerou nos anos noventa, ao primeiro convênio entre o Estado e uma organização
não governamental, fato originário da reforma da prisão de Bragança Paulista e à adoção
de um padrão diferencial, internacionalmente reconhecido (MENEZES, 2018).
Nos dizeres de Cordeiro (2016, p. 67), a ideia de participação da iniciativa privada
no sistema prisional. Teve início nos anos 80 mais precisamente nos Estados Unidos da
América, tendo sua ideia difundida pela Europa até chegar ao Brasil em meados dos anos
90. Conforme a mesma autora, a intervenção dos particulares no sistema penitenciário
deu-se pelo pretexto de resolver o difícil problema carcerário do país de forma mais
econômica para o Estado.

Como podendo observar, o negócio que se tornou o sistema penitenciário é
altamente lucrativo representando uma nova oportunidade de mercado a ser explorado,
com estimativas de lucros altíssimos. É salutar lembrar que segundo Oliveira (2012), a
parceria público-privada dos presídios nos Estados Unidos foi adotada apenas em alguns
estados, não sendo regra do país. Sobre a política adotada nos Estados Unidos afirma
Cordeiro (2016, p.94):
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A adoção de uma política destinada a construção de presídios nos
Estados Unidos, por meio da iniciativa privada, teve como óbice a
própria legislação, que exigia a realização de plebiscito, através do
qual a população autorizaria a liberação de verbas para tal fim,
medida essa morosa e antipática à sociedade. E a via alternativa para
driblar esse entrave legal foi o arrendamento e o financiamento de
prisões por parte da iniciativa privada, mediante o pagamento de
consideráveis taxas de juros, tornando desnecessária a consulta
popular.
Na verdade, a sociedade norte-americana clamava e exigia dos governantes um
maior rigor na aplicação de sanções inclusive para os crimes considerados de menor
gravidade, ao mesmo tempo em que se contrapunha de forma ardorosa à construção de
estabelecimentos penitenciários para alocar encarcerados. O modelo americano também
foi adotado na França, com algumas restrições, estabelecendo uma parceria entre Estado
e iniciativa privada quanto à operacionalização das unidades prisionais (TRINDADE, 2012,
p. 65).
Naquele país, há uma gestão compartilhada, um modelo de dupla responsabilidade,
no qual, por meio de contrato, o Estado e o particular firmam uma parceria para gerenciar
e administrar o estabelecimento penitenciário.
Oliveira (2012, p.326) faz uma analogia entre o sistema penitenciário norteamericano e o francês:
Enquanto nos Estados Unidos a iniciativa privada pode assumir a
responsabilidade completa pela direção, gerenciamento e
administração da prisão, inclusive pelo serviço de segurança, na
França foi implantado um modelo de dupla responsabilidade,
cabendo ao próprio Estado e ao grupo privado o gerenciamento e a
administração conjunta do estabelecimento.
Seguindo com as informações passadas por Cordeiro (2016, p. 32) percebe-se que
no modelo francês, cabe ao estado a responsabilidade pela segurança externa da prisão,
ademais indicar o diretor geral da penitenciaria. Já a iniciativa particular cabe, os cuidados
com a segurança interna do estabelecimento além de organizar todas as tarefas
consoantes aos detentos como o trabalho a educação, alimentação, assistência médica e
jurídica dentre outras coisas.
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Destaca Oliveira (2012, p. 327) que a estimativa de custo do preso na França, no
setor público, é de 42 dólares ao dia, enquanto no setor privado a estimativa é de que são
gastos 25 dólares por preso ao dia.
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2.2
A PROPOSTA DA PRISÃO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO FACE A
PROBLEMÁTICA PRISIONAL BRASILEIRA
Segundo Blasco (2018, p. 69) por volta do século XIX, alguns estados norte
americanos, como no caso de Nova Iorque, terceirizaram a gestão de prisões, passando a
responsabilidade de gerir o confinamento do detendo as mãos de empresas privadas,
podendo observar como exemplo as prisões de Sing-Sing e Auburn. Contudo, essa
experiência não obteve êxito diante das inúmeras denúncias de castigos físicos impostos
aos reclusos.
É de grande importância para que se possa realizar um aprofundado estudo acerca
do ideal da parceria público-privada das prisões, situar o tema no contexto histórico,
político e econômico e social que deu origem a proliferação desse modelo de
gerenciamento penitenciário.
Conforme é sabido, desde meados do século XX, em especial em virtude de
dispositivos universais de proteção dos direitos humanos e da criação das Organizações
das Nações Unidades e dos questionamentos inerentes ao tratamento da pessoa humana
do pós-guerra, o preso passou a ser visto como sendo um sujeito de direitos e deixando
de ser considerado um mero objeto da execução penal, sendo assim deve lhe ser
assegurado o direito a um tratamento humanitário respeitoso e justo sem jamais esquecer
o caráter ressocializador da pena.
Nas últimas duas décadas, em virtude dos diversos questionamentos frente ao
tratamento penal, as parcerias público-privadas surgem e se fortalecem no gerenciamento
dos presídios trarão enormes vantagens para a sociedade e o preso.
A principal vantagem diz respeito à garantia de que o apenado receberá um
tratamento mais digno, preservando-se todos os direitos previstos na Constituição Federal
e na Lei de Execução Penal, buscando-se na prática a real reeducação e ressocialização dos
detentos.
Com a eliminação de graves problemas carcerários, como por exemplo a
superlotação, a má alimentação, a falta de infraestrutura, precariedade do atendimento
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médico, entre outros, não haverá motivos para realização de motins e rebeliões,
decorrentes do tratamento desumano, a demora da conclusão dos processos, a ausência
de itens básicos, como limpeza e alimentação.
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Veja-se a opinião de Fernando Capez favorável à parceria público-privada dos
presídios:
Nós temos depósitos humanos, escolas de crime, fábrica de
rebeliões. O estado não tem recursos para gerir, para construir os
presídios. A parceria público-privada deve ser enfrentada não do
ponto de vista ideológico ou jurídico, se sou a favor ou contra. Tem
que ser enfrentada como uma necessidade absolutamente
insuperável. Ou privatizamos os presídios; aumentamos o número de
presídios; melhoramos as condições de vida e da readaptação social
do preso sem necessidade do investimento do Estado, ou vamos
continuar assistindo essas cenas que envergonham nossa nação
perante o mundo. Portanto, a parceria público-privada não é a
questão de escolha, mas uma necessidade indiscutível, é um fato
(CAPEZ, 2012, p. 3).
Logo, ao se questionar a Parceria Público-Privada dos presídios deve-se pensar
primeiramente nos benefícios que esse novo modelo prisional traz para os detentos, bem
como para a sociedade, pois não se trata de uma escolha, mas de uma necessidade diante
do assustador quadro dos presídios brasileiros.
De acordo com Marinho Ghader (2010, [s.p.]):
Na cidade de Bragança Paulista – SP, está situado o presídio, que
também é gerenciado pela APAC, onde foi considerado pela Anistia
Internacional como modelo a ser adotado. O descanso entre os
reeducandos é repelido nos estabelecimentos administrados pela
APAC, sendo prova disso é que quase 90% dos detentos trabalham
na prisão de Bragança Paulista, em atividades que vão desde o
artesanato ao ramo de eletrônico. Um exemplo para o País e também
para o mundo, a prisão de Bragança Paulista-SP oferece aos presos
serviços psicológico e médico-odontológico, de assistência social e
jurídicos, além de propiciar condições dignas aos que ali cumprem
pena, tendo em vista que as celas não-lotadas, higiene, alimentação
de qualidade, dentre outras.
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Ainda em referência ao pensamento do mesmo autor, podendo perceber que tal
experiência multiplicou-se através da criação de Centros de Ressocialização, feitos através
de parceria entre o Estado e organizações privadas, na forma de convênios formais de
cooperação. Essas parcerias, eram marcadas pela função das entidades privadas em cuidar
da gestão diária dos presídios e da reabilitação dos presos, ao passo que o Estado
permanecia detendo o controle da disciplina e segurança das unidades.
Menezes (2018, p. 65) aduz ainda que tais centros foram construídos tendo um
projeto arquitetônico diferenciado, e alguns foram reformados para atender aos padrões
necessários. Seguindo o raciocínio do doutrinador supracitado, apontaram que a grande
maioria desses centros obteve desempenho satisfatório quanto a proteção dos direitos
humanos, o fim de formas de violentas de convivência e uso de drogas, bem como a
redução dos índices de reincidência do egresso, a pesquisa também mostrou a eficiência
no retorno dos investimentos realizados e no que tange a transparência de gestão ao
emprego dos recursos públicos envolvidos no tratamento dos reclusos.
Ocorre que o parceiro privado deve seguir alguns deveres, dentre eles, conforme
acerta Cordeiro (2017, p. 126) o fornecimento de mão de obra, assistência médica e
odontológica, educação básica e média aos detentos, espaço mínimo para o recluso, cursos
profissionalizantes, recreação esportiva, alimentação, assistência jurídica, assistência
psicológica, assistência religiosa, vigilância interna.
Já o Estado permanecerá responsável pela segurança exterior à unidade prisional,
assim como continuará detentor do controle e monitoramento de todas as atividades.
Segundo assevera (CORDEIRO 2017, p. 128), o repasse anual do governo do Estado estará
vinculado a variados fatores de desempenho, como, o número de fugas, o número de
rebeliões, o nível educacional dos internos, a proporção dos internos que trabalham, a
quantidade e qualidade dos serviços de saúde prestados.
Além dos fatores expostos, haverá também, um conselho consultivo que será
instalado no complexo penitenciário para monitorar os indicadores e avaliar a qualidade
da gestão. Contudo, é perceptível as melhorias no oferecimento de serviços das mais
diversas espécies que anteriormente, apenas com o Estado gerenciando as instituições
carcerárias, não eram dispostos aos apenados.
No Espírito Santo, o Estado constrói os prédios e a empresa privada fica encarregada
de tomar conta da parte material, ou seja, física. No Estado do Espírito Santo, a experiência
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da terceirização está em seu ápice, pois, após a terceirização de um de seus
estabelecimentos prisionais, qual seja, a Penitenciária de Segurança Máxima, situada no
município de Viana, encontra-se em andamento o processo para a terceirização da
Penitenciária Regional Masculina de Cachoeiro de Itapemirim e do Centro Prisional
Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. O contrato que resultou na terceirização da
Penitenciária de Segurança Máxima foi assinado no mês de julho de 2018, prevalecendo
até os dias atuais. Trata-se de um contrato de prestação de serviços para operacionalização
daquela unidade, em regime de cogestão (SANTOS, 2019).
A modalidade de contratação restou estabelecida como sendo a empreitada por
preço global, de forma que, levando em conta as orientações legais examinadas nos
capítulos anteriores, se verifica que o Estado, em relação àquela unidade específica, optou
por efetivar uma forma indireta de execução dos serviços públicos, transferindo os ao
particular, mantendo-se, porém, simultaneamente, como gestor de tais serviços.
É importante ressaltar que a parceria público-privada implantada no âmbito da
Administração Pública, não poderá ter como objeto determinada função pública. Daí
surgem as discussões relacionadas com a parceria público-privada dos presídios
brasileiros, pois tem-se passado a ideia de que a Administração Pública transferirá o poder
estatal para a iniciativa privada, o que é completamente impossível, uma vez que cabe ao
Estado exercitar e executar o jus puniendi, concretizado na sentença condenatória (DI
PIETRO, 2013, p. 76).
Destaca-se que o modelo penitenciário tradicional já deu mostras de sua
ineficiência, levando algumas das Unidades Federativas a adotarem o modelo penitenciário
terceirizado, tendo-se em vista a busca de novas alternativas que possibilitem efetivamente
a recuperação e ressocialização do preso, não apenas sua punição.
O Estado é o detentor exclusivo do direito de punir, e jamais poderá transferi-lo para
terceiro ou particular. No entanto, alguns serviços carcerários que estão indiretamente
relacionados com a execução da pena, e diretamente relacionados com a reeducação e
ressocialização do preso, podem ser mais bem desempenhados por empresas privadas,
num sistema de cogestão. Tal sistema pode proporcionar melhorias na vida dos apenados
e em sua ressocialização.
Isso se deve ao fato de que o processo de parceria pública-privada é bem mais
funcional do que o sistema prisional estatal, podendo mudar o quadro caótico que é o
atual sistema penitenciário brasileiro. O Estado já está investindo em reformas, mas se
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continuar com a mesma política atual, essas reformas serão totalmente vãs. Não adianta
aplicar reformas físicas se não trabalhar o ser humano.
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Por fim, ressalta-se que as Parceria Público-Privada deverão ocorrer por intermédio
das Licitações Públicas. Nessa toada, a Lei 8.666/93, determina que as licitações públicas,
entre quais às atinentes a parceria público-privada, deverão garantir a observância do
princípio da isonomia, ao selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
devendo ser processadas e julgadas em estrita conformidade com os princípios básicos da
Administração Pública.
Ante o exposto, recomenda-se que os governantes invistam em Penitenciarias
Terceirizadas, ou que sejam vinculadas às Parcerias Público-Privadas, para que o detento
ao se reintegrar, volte para a sociedade obtendo um meio de sobrevivência, não precisando
mais voltar praticar crimes. Observa-se que o processo de parceria público-privada é bem
mais funcional do que o sistema prisional estatal, podendo mudar o quadro caótico que é
o atual sistema penitenciário brasileiro.
3

CONCLUSÃO

No presente estudo, em sede de conclusão, foi analisada, de forma inicial, a questão
penitenciária brasileira, a qual sempre foi tratada com descaso pelo Estado e pela
sociedade. O Brasil detém uma das mais modernas legislações na área de execução penal,
entretanto, enfrentamos grandes dificuldades para colocá-las em prática.
A falência da pena de prisão é perceptível sob muitos aspectos, não restando
dúvidas que deve ser aplicada apenas como a última opção, ou seja, para crimes graves e
violentos. O estudo trouxe como tema central a parceria público-privada dos presídios,
tema bastante polêmico, que surgiu como uma proposta da política penitenciária para
resolver os terríveis problemas carcerários, tais como superlotação, alimentação
insuficiente e inadequada, assistência médica precária entre outros.
Diante das limitações físicas e humanas das prisões brasileiras, a única certeza que
se pode ter é da impossibilidade de ressocialização dos indivíduos que nelas são
enclausurados. A ressocialização, considerada como uma das funções da pena é um dos
maiores fiascos, pois a prisão é incapaz de recuperar alguém, muito pelo contrário,
degenera, estigmatiza e desadapta o indivíduo.
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As prisões brasileiras têm funcionado como verdadeiras escolas do crime, pois
retiram do indivíduo a dignidade, a responsabilidade, a afetividade, os traços do convívio
social e a humanidade. Chega a se transformar numa piada querer que ex detentos
retornem à sociedade reabilitada. A prisão, esse mal necessário, embora em estado de
decadência, não pode deixar de existir para punir criminosos violentos e perigosos. Mas é
preciso colocar-se em prática as demais funções da pena, quais sejam a reeducação e
reinserção dos delinquentes.
Necessário lembrar que as contratações das empresas privadas deverão ser
precedidas de licitação, com o fim de preservar-se o interesse público, respeitando-se os
direitos e responsabilidades contratuais, bem como os preceitos da Lei de Execução Penal.
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RESUMO: Este estudo se refere à Lei 10.792/2003, alterada pela Lei 13.964/2019 e o seu
cotejo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Mais especificamente
ao fato da referida Lei, alterar os artigos 52, 53, 54, 57, 58 e 60 da Lei de Execução Penal
(LEP), instituindo o chamado Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Utilizando-se do
método dedutivo, as primeiras considerações do trabalho se voltam à breves aspectos
históricos, sociais e jurídicos do mesmo. A partir disso, é possível determinar quais os
fundamentos arguidos pelos principais doutrinadores da área penal e de execução penal
que entendem que o referido regime se coaduna com os direitos fundamentais dispostos
na Constituição da República através dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e da relatividade dos direitos fundamentais. De modo oposto, os doutrinadores que
entendem que o regime afronta a Constituição também utilizam os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, mas a fim de demonstrar que o regime disciplinar
diferenciado foi além do necessário e permitido para se assegurar a ordem e disciplina
interna do cárcere. Ademais, entendem que o regime traz um tratamento de pena cruel,
degradante e desumana, práticas vedadas pela Constituição. Outrossim, também levantam
a questão de que os requisitos para submissão ao regime não atendem ao princípio da
legalidade, uma vez que são dotados de demasiada subjetividade.
PALAVRAS-CHAVE:
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ABSTRACT: This study refers to Law 10,792 / 2003, as amended by Law 13,964 / 2019 and
its comparison with the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988. More
specifically to the fact of said Law, to amend articles 52, 53, 54, 57, 58 and 60 of the Criminal
Execution Law (LEP), instituting the so-called Differentiated Disciplinary Regime (RDD).
Using the deductive method, the first considerations of the work turn to brief historical,
social and legal aspects of it. From this, it is possible to determine which grounds are
argued by the main indoctrinators of the penal and penal enforcement areas who
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understand that the referred regime is consistent with the fundamental rights set out in
the Constitution of the Republic through the principles of reasonability, proportionality and
relativity fundamental rights. Conversely, indoctrinators who understand that the regime is
against the Constitution also use the principles of reasonableness and proportionality, but
in order to demonstrate that the differentiated disciplinary regime has gone beyond what
is necessary and allowed to ensure the order and internal discipline of the prison.
Furthermore, they understand that the regime brings cruel, degrading and inhuman
punishment, practices prohibited by the Constitution. Furthermore, they also raise the
question that the requirements for submission to the regime do not meet the principle of
legality, since they are endowed with too much subjectivity.
KEYWORD: penal execution. differentiated disciplinary regime. unconstitutionality.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Panorama da Época em que a lei que Instituiu o Regime
Disciplinar Diferenciado (Lei Nº 10.792, de 01.12.2003) foi promulgada. 2. Argumentos pela
Constitucionalidade.
3.
Argumentos
pela
Inconstitucionalidade.
3.1.
Da
Inconstitucionalidade em Face do Princípio da Humanidade. 3.2. Quanto ao isolamento
celular. 3.3. Da inconstitucionalidade em face do princípio da proporcionalidade. 3.4. Da
Inconstitucionalidade em face do Princípio da Legalidade. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A sociedade brasileira vem sofrendo com a falta de segurança pública,
principalmente nas grandes cidades, a insegurança acrescida de falta de políticas públicas
que efetivamente reprimam o crime, fez surgir uma espécie de poder paralelo; o crime
organizado, formado principalmente por traficantes de drogas e armas, que movimentam
todo um sistema delituoso.
O Estado que se encontra em falência total de suas instituições tenta demonstrar,
no curso final de todo um processo repressivo, que ainda tem força e poder para punir
aqueles que infringem a ordem social.
Por isso se pergunta: a inserção do presidiário em um regime “fechadíssimo” que
lhe restringe inúmeros direitos afronta, ou não, os direitos fundamentais preconizados na
Constituição Federal?
A fim de esclarecer esses pontos passar-se-á a tecer comentários sobre a Lei
10.792/03, abordando os argumentos dos doutrinadores tanto pela constitucionalidade
quanto inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado, e a forma que a
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jurisprudência vem interpretando essa questão; concluindo, ao final, após o cotejo desses
argumentos, se a Lei 10.792/03, adequa-se ou não aos preceitos da Constituição da
República.
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1. Panorama da época em que a lei que instituiu o regime disciplinar diferenciado
(Lei nº 10.792, de 01.12.2003) foi promulgada
É sabido que a Itália teve experiência com um regime prisional mais rigoroso, a
fim de que fosse desmantelada a rede mafiosa reinante naquele país, obtendo êxito em tal
medida.
Essa política criminal autoritária também se presencia na Espanha, através de um
recrudescimento da política criminal daquele país, manifestada nas propostas de
reformado Código Penal de 1995, com a finalidade de “varrer as ruas” nas palavras do exPresidente José Maria Azenar. Nesta proposta se criam novos tipos penais, se aumentam
com rigor algumas sanções, surgem inclusive algumas penas novas.273
No Brasil, o Governo Federal estudava, em meados do ano de 2003, uma medida
que endurecesse o cárcere no país, a ser aplicada aos condenados por delitos ligados ao
crime organizado. Somando-se a isso, a imputação, a essas organizações, de participação
na morte de magistrados, como a dos Juízes de Execução Penal, no mês de março de 2003,
em São Paulo e no Espírito Santo.274
A primeira menção sobre o RDD foram as Resoluções editadas pela Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, SAP n. 26, 49 e 59, depois de inúmeras
demonstrações de poder desses grupos organizados.
Neste contexto não tardou para que fosse aprovada a Lei 10.792/03, criando o
Regime Disciplinar Diferenciado alterando a redação dos artigos 52 e 53, inciso V da Lei nº
7.210/84. Criou-se, com força de Lei o Regime Disciplinar Diferenciado, praticamente
compilando a Resolução 26 de São Paulo, mas agravando-o, pois previu 360 dias de
isolamento, possibilitando a reiteração até o limite de um sexto da pena aplicada e
incluindo os presos provisórios no novo regime.

FÉLIX FERREIRA, Fábio; CUTIÑO RAYA, Salvador. Da inconstitucionalidade do isolamento em cela e do
Regime Disciplinar Diferenciado. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 12, n. 49, p. 259.
273

NUNES, Adeildo. O Regime Disciplinar na Prisão. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal,
n. 9, p. 18.
274
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Tal regime não passou de modo tranquilo pelas críticas de inúmeros juristas, como
Roberto Delmanto, Salo de Carvalho, Alexandre Wunderlich entre outros. Sendo também
alvo da oposição do Conselho Nacional de Política Criminal, conforme apresenta Maurício
Kuehne.275

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em que pesem essas iniciativas para conter as políticas de recrudescimento
punitivo, como o Movimento Antiterror276 e o Manifesto do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária277, dentre outros, não lograram êxito em impedir a edição da Lei
10.792/03, mas a mobilização criada agregou inúmeros pensadores críticos do sistema
penal vigente.
Como o próprio nome já anuncia a drástica disciplina, imposta com a nova medida
é diferenciada das demais sanções disciplinares, restringindo a já limitada liberdade de
locomoção do preso e mais alguns de seus direitos.
Assim, nos estudos de Christiane Russomano Freire278 três são os fatores essenciais
que determinaram a implantação do regime disciplinar diferenciado no Brasil: o primeiro
deles é o Brasil seguir o curso da punitividade globalizada, concretizando as técnicas de
encarceramento. Como segundo fator há o desgaste do paradigma da “reabilitação”.
Zaffaroni entende que o desgaste das perspectivas do “re” (ressocializadora, readaptadora,
recuperadora, etc.) compõe a crise do ideal correcionalista, O terceiro fator é a crise
estrutural do sistema prisional no Brasil, restringindo-se aos problemas intrínsecos do
próprio sistema.

KUEHNE, Maurício. Alterações à execução penal. Primeiras impressões. Revista Magister de Direito Penal
e Processual Penal. n. 02.
275

MOVIMENTO ANTITERROR. Carta de Princípios. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São
Paulo.
2003.
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/internet/Eventos/Sem_Conf_Realizados/2003/pdf/CARTADEPRINCIPIOS.pdf+m
ovimento+antiterror+carta+de+princ%C3%ADpios&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br>.
Acesso
em:
22.09.2020.
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Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Parecer RDD. Brasília. 2004. Disponível em:
<http://www.mj.gov.br/cnpcp/legislacao/pareceres/search=%22regime%20disciplinar%20diferenciado%20c
onstitucional%22>. Acesso em: 22.09.2020.
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RUSSOMANO FREIRE, Christiane. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo: o
caso RDD (regime disciplinar diferenciado). São Paulo: IBCCRIM, 2005.
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A medida determina dois pressupostos distintos, um de natureza punitiva, de
condenação e dor, outro de natureza instrumental voltado para a proteção do público e
gestão do risco.
A generalização da violência, em todas as suas formas, somada a omissão do
Estado, quanto às falhas e problemas da administração penitenciária, os baixos salários dos
agentes, o corporativismo e a impunidade àqueles que se envolvem em atividades
irregulares, têm sido fundamentais para o avanço da corrupção, do crime organizado,
através de facções criminosas, as quais encontram nesse contexto condições favoráveis de
ampliação de seu campo de atuação dentro e fora do cárcere.
A introdução do regime disciplinar diferenciado no ordenamento jurídico
brasileiro, além de ser a concretização do recrudescimento da disciplina carcerária, redefine
a concepção da própria disciplina no interior do sistema prisional, rescindindo o sistema
de méritos, punições e recompensas, da Lei de Execução Penal.
Salo de Carvalho279 aduz que a Lei 10.792/2003, ao incorporar o regime Disciplinar
Diferenciado na (des)ordem jurídica nacional e alterar a Lei de Execução Penal, vinculando
o ingresso do preso no regime, quando ‘apresentem alto risco para a ordem e a segurança
do estabelecimento penal ou da sociedade’ (art. 52, § 1º) ou ‘recaiam fundadas suspeitas
de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha
ou bando’ (art. 52, § 2º), manifesta o assentimento dos Poderes Públicos com práticas
arbitrárias, regularmente toleradas nas penitenciárias nacionais.
Atribui-se nova função ao poder disciplinar no interior do cárcere, que se distancia,
paulatinamente do fim reabilitador que no passado lhe proporcionava uma aparência
humanista. Na perspectiva anterior o sistema de controle disciplinar se regulava por
avaliações subjetivas e de punições e recompensas, hodiernamente se mantém tais
dispositivos, mas agrega o caráter de eliminação do sujeito nas prisões.
A desestruturação física e psíquica é parte essencial do sistema disciplinar, que a
fim de compensar a incapacidade de controle estatal, através da maximização da
vulnerabilidade dos encarcerados diante de um poder cada vez mais opressor.

CARVALHO, Salo. Tântalo no divã (novas críticas às reformas no sistema punitivo brasileiro). Revista
Brasileira de Ciências Criminais, a. 12, n. 50, São Paulo, p. 102.
279
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Conclui FREIRE,280 portanto, o regime disciplinar diferenciado é parte desta nova
orientação que age em dois sentidos: confirmando a tendência punitiva da nulificação e
eliminação dos setores sociais integrantes da clientela do sistema prisional, e, propiciando,
ao público, sensações de domínio e segurança diante da total crise e insubordinação que
versa no sistema prisional.
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A introdução do regime disciplinar diferenciado no ordenamento jurídico
brasileiro, deu ênfase na inabilitação/eliminação dos sujeitos encarcerados e conferiu nova
feição ao sistema progressivo e à estrutura meritória. Todas essas alterações estão em
consonância com o processo de ressignificação da missão histórica das prisões
contemporâneas, que cada vez mais se distanciam dos tradicionais ideias reabilitadores e
disciplinadores.
Mais que isso, o regime disciplinar diferenciado surge como uma das tentativas
mais extremadas de “conversão do direito penal em portador das ilusões de segurança
social”.281
O rigorismo com que foi instituído no direito brasileiro ainda não pareceu
suficiente para o legislador. A recente aprovação do chamado “Pacote Anticrime”, que
importou em alterações em diversos diplomas normativos também modificou o art. 52 da
Lei de Execução Penal, ampliando o rigor das punições para os que estiverem introduzidos
no Regime Disciplinar Diferenciado, cujas novas características serão analisadas em estudo
próprio.
As hipóteses de aplicação e as restrições decorrentes da implantação no RDD
estão previstas no art. 52 da Lei de Execução Penal e seus parágrafos.
2. Argumentos pela constitucionalidade
Parte da doutrina nacional se posiciona no sentido de não haver discrepância entre
o texto da Constituição da República de 1988 e as disposições trazidas pela Lei
10.792/2003.

RUSSOMANO FREIRE, Christiane. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo: o
caso RDD (regime disciplinar diferenciado). São Paulo: IBCCRIM, 2005, p. 144.
280

BUSATO, Paulo César. Regime disciplinar diferenciado como produto de um direito penal de inimigo.
Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 06.09.2020.
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Márcio Tomaz Bastos,282 então Ministro da Justiça, sustentou a
constitucionalidade afirmando que: "eu não o considero inconstitucional. É uma medida
dura, que tem que ser aplicada com cuidado. Tem que ser reservada para chefes de
quadrilhas, mas não é inconstitucional".
Assim, afirma-se que o país precisa de uma política equilibrada, de um regime
diferenciado e duro, para enfrentar o crime organizado, como ocorreu, com sucesso, na
Itália, onde a Corte Constitucional não acolheu a arguição de que o regime era violador
dos direitos humanos283.
O Promotor de Justiça de São Paulo Rogério Sanches Cunha e o Promotor de
Justiça de Minas Gerais Thales Tácio Pontes Luz Pádua Cerqueira284 aduzem que a medida
é constitucional se aplicada à luz do princípio da proporcionalidade, e apenas quando outra
medida não atender ao papel de punição do preso faltoso, aplicando-se o regime
disciplinar diferenciado somente quando necessário.
Vlamir Costa Magalhães rechaça a inconstitucionalidade do regime disciplinar
diferenciado, por este gozar de previsão legal, configurando-se como uma nova medida
cautelar, legitimada pelo poder geral de cautela. E, ainda que, sua necessidade se impõe
diante do quadro em que se encontra o sistema prisional brasileiro, uma vez que mesmo
depois de condenado o preso continua gerenciando seu grupo criminoso de dentro da
prisão.285
Acrescenta que, imperando-se a necessidade da aplicação da medida para dar
efetivação à prisão cautelar, que, em alguns casos por si só não é suficiente para acautelar
a sociedade e garantir da ordem pública.
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Para Gilmar Bortolloto286 e José Paulo Baltazar Junior287 o regime disciplinar
diferenciado proporciona a individualização da pena e encontra respaldo no artigo 5º,
caput e inciso XLVI da Constituição da República.
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No que tange ao isolamento celular tem-se levado em conta o fato de que caso
não haja todo esse aparato de neutralização do indivíduo integrante das facções
criminosas, este vai, mesmo dentro da prisão, continuar comandando o crime organizado,
o que afronta o princípio constitucional à segurança pública.
O doutrinador Renato Marcão288 acredita que apensar dos excessos não se pode
considerar o isolamento em cela quando o encarcerado está submetido ao regime
disciplinar diferenciado inconstitucional.
Luiz Flávio Gomes289 entende que o isolamento celular é constitucional quando
aplicado na hipótese de ocorrência apenas do caput do artigo 52, pois encontra guarida
com o que já dispunha a Lei de Execução Penal antes da alteração pela Lei 10.792/03, que
apenas acrescentou hipóteses e modificou a forma de incidência do isolamento em cela.
De outro lado, quanto aos argumentos de que o referido regime contraria o artigo
5º, incisos III, XXXIX, XLVI, XLVII, XLIX e LXI, da Constituição da República José Paulo Baltazar
Júnior 290 rechaça a inconstitucionalidade nos seguintes termos:
Não há falar, tampouco, em violação da integridade física ou moral
do preso, havendo mera diferença do grau de apenamento ou na
forma de seu cumprimento, sem qualquer atentado físico ou mental
sobre o preso. O argumento de que o regime disciplinar diferenciado
viola o princípio da legalidade parece facilmente superável, uma vez
BORTOLOTTO, Gilmar. Regimes diferenciados, igualdade e individualização. Disponível em:
<http://www.mj.gov.br/Depen/publicacoes/gilmar_bortolotto.pdf>. Acesso em: 08.09.2020.
286
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que foi veiculado por lei, sendo certo que não há impedimento a que
a matéria seja regulada fora do Código Penal. Sendo o regime
aplicável a situações determinadas, mediante aplicação do devido
processo, com garantia de ampla defesa e controle judicial, não há,
tampouco, violação da Constituição em qualquer desses aspectos.(...).
O sujeito do regime já se encontra preso, ou seja, em uma relação de
especial sujeição, como antes referido, variando apenas a sua forma
de cumprimento. (...).Por fim, basta dar ao dispositivo interpretação
conforme a constituição, aplicando-o de forma proporcional à falta
cometida.
O debate entre os doutrinadores também gira em torno das circunstâncias em que
seria possível aplicar o regime disciplinar diferenciado é dotado de grande subjetividade
do que seria adequado em nome da segurança jurídica e do princípio da legalidade.
Quanto a esta questão mais uma vez tem se posicionado Vlamir Costa
Magalhães:291
Sobre este tópico, é de se reforçar que não concordamos com a visão
precipitada de que os termos empregados pelo art. 52 e parágrafos
da Lei 7.210/84 geram insegurança e abrem caminho para
arbitrariedades. Trata-se de desconfiança e acanhamento
injustificáveis, eis que ao legislador é inviável prever todas as formas
de violação do resultado útil do processo, razão que sustenta a farta
previsão de termos jurídicos propositalmente indeterminados, a
serem fixados por integração dos órgãos jurisdicionais, diante das
circunstâncias do caso concreto, o que, efetivamente, ocorre em
relação ao RDD no tocante à interpretação da expressão ‘alto risco
para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da
sociedade’.
Concluindo por fim, os doutrinadores que pactuam das mesmas convicções, que
se trata de um “mal necessário”.
3. Argumentos pela inconstitucionalidade

MAGALHÃES, Vlamir Costa. Breves notas sobre o regime disciplinar diferenciado. Jus Navigandi,
Teresina, ano 11, n. 1400, 2 maio 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9828>.
Acesso em: 20.09.2020.
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Em que pese, os argumentos a acima transcritos de grandes doutrinadores
nacionais, ousa-se discordar de tal posição.
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Os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição da
República, limitam o jus persequendi in judicio e o jus puniendi, impedindo a intervenção
das instituições penais desnecessárias ou desproporcionais, vedando o arbítrio estatal
punitivo, fixando diretrizes que se ajustam aos regimes democráticos.
Diante disso, tem-se indagado, com seriedade, as reais causas – para além dos
interesses politiqueiros que saltam aos olhos – da insistência da construção de uma
legislação de pânico para o Brasil, denegando-se a Constituição da República.
Essa política é marcada pelo excesso do soberano e desumanidade das penas; um
funcionalismo bipolar, um tudo ou nada; culpado ou inocente; um sistema binário, muito
a gosto de uma pós-modernidade reducionista e maniqueísta. A categoria do “desordeiro”
permite a tolerância zero, e o abuso do Estado e a barbárie do soberano.
O artigo 5º da Constituição da República, nos incisos II, III, XXXV, XXXIX, XLIV, XLVII
(alínea e) e XLIX, entre outros, cuida de estabelecer os padrões mínimos fora dos quais a
privação da liberdade deve ser tida com ilegal.
Passasse, portanto, a cotejar alguns dos mais relevantes fundamentos levantados
pelos juristas que observaram a implantação do regime disciplinar diferenciado como um
grande retrocesso do sistema penal e da democracia no país pela sua incompatibilidade
com os imperativos constitucionais e tratados internacionais.
3.1. Da inconstitucionalidade em face do princípio da humanidade
Trata-se de uma pena cruel, ferindo a Constituição da República, em seu art. 5º,
incisos III e XLVII, alínea e.
Com isso, a intervenção estatal quanto ao seu poder punitivo não pode resultar
em lesão à dignidade humana.
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Antônio Milton de Barros292 já adotava este posicionamento desde a edição do
regime diferenciado ainda em âmbito estadual e continua neste posicionamento após a
edição da Lei 10.792/03:
Não se constitui, efetivamente, em medida que se ajusta aos anseios
da moderna criminologia, bem como de que não será solução para a
grave crise criminal da atualidade. Ademais, conquanto seja sedutora
a ideia de que se possa compreendê-lo como solução imediata, em
busca de alguma eficiência ao sistema penal, outras razões
conspiram em sentido oposto. Compreendem-se os anseios sociais
que demandam providências mais drásticas contra a criminalidade e
contra a impunidade. Contudo, a eficácia do sistema de repressão
penal não pode justificar o sacrifício de conquistas humanitárias
histórias, sob pena de revelar-se contraproducente. De fato, o
primeiro objetivo da prisão deve ser, efetivamente, o de evitar a
dessocialização do recluso. Dentre as formas de se evitá-la, a doutrina
sugere que a prisão não reforce a carga de estigmatização social
traduzida pelo julgamento e pela pena; que as limitações de direitos
só devem ser admitidas por razões de força maior e não de
necessidades de funcionamento do estabelecimento prisional; que as
condições de vida do recluso devem ser mais próximas daquelas que
tinha quando em liberdade e as relações do recluso com o mundo
exterior devem ser facilitadas. Ora, esse regime caminha no sentido
absolutamente contrário a essas proposições.
Corroborando com este posicionamento de que o regime disciplinar diferenciado
é cruel, Christiane Russomano Freire:293
Escudado pelo alarmante caos que vige o sistema penitenciário, o
regime disciplinar diferenciado oculta sua natureza de pena cruel que
rememora, tragicamente, os suplícios medievais. As denominações
de disciplina e segurança resguardam da discussão acerca da nova
modalidade de punição sua dimensão mais significativa, que consiste
em impor a uma determinada categoria de indivíduos uma carga de
sofrimento desmedido, por meio do isolamento individual de 360
dias, passível de reedição, podendo alcançar até o limite de um sexto
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da pena aplicada. (...). Assim, não parece precipitado afirmar que
aposta na aniquilação dos sujeitos como seres humanos equivalem à
edição da pena de morte social, que de forma deliberada investe na
produção de alienados mentais.
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Desde o século XVIII, o cárcere se converteu em verdadeiros depósitos humanos,
abrigando não só delinquentes, mas também vadios, pobres, prostitutas e enfermos. A
experiência do cárcere demonstra que o mesmo além da estrutura deficitária, ainda não
possui ação ressocializadora, e mais hoje ainda está produzindo a desaculturação, a
despersonalização, tudo a resultar no pior, a dessocialização do preso.
Já no mesmo século XVIII, Beccaria, em sua obra clássica, já afirmava que “entre as
penalidades e no modo de aplicá-las proporcionalmente aos crimes, é necessário escolher
os meios que devem provocar no espírito público a impressão mais eficiente e mais
perdurável e, igualmente, menos cruel no organismo do culpado.”294
Diante de todo o exposto, o regime disciplinar diferenciado, no que tange o
princípio constitucional da humanidade, afronta, a um só tempo: a Declaração Universal
dos Direitos Humanos; o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; a Convenção
Americana de Direitos; as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros; e como não
poderia deixar de ser a Constituição da República de 1988, que dispôs no artigo 5º, inciso
III “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, o
inciso XLVII, alínea e: “não haverá penas cruéis”, inciso XLIX: “é assegurado aos presos o
respeito à integridade física e moral”.295
Qualquer plus de humilhação e violência, deve ser compreendido como tortura,
maus-tratos, ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, restritiva dos direitos mais
elementares que deve desfrutar qualquer pessoa em um regime democrático.296
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Resta claro que o regime disciplinar diferenciado se distancia do direito
constitucional e internacional que vêm se orientando no sentido de uma intervenção penal
e um tratamento penitenciário humanizado.
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3.2. Quanto ao isolamento celular
Em geral, essas celas individuais, se caracterizam pelo reduzido espaço físico,
inexistência de atividades laborais, de vínculos sociais e familiares, reduzida luminosidade
e oxigenação, tudo a gerar um ambiente insalubre e deteriorante.
Destarte, deve-se levar em conta outros diplomas que o Brasil tem que observar
como, por exemplo, as deliberações da Organização das Nações Unidas – ONU, que na sua
68ª Assembleia Geral aboliu a prática do isolamento celular, e enunciou as regras básicas
para tratamento dos presos, as quais foram adotadas na íntegra pelo país.
Repudiando a aplicação do isolamento celular, está Adeildo Nunes, o qual entende
que tal instituto contraria o princípio da ressocialização “pois como recuperar o criminoso
se ele não pode trabalhar, estudar ou até receber visitas de seus familiares, quando
submetido ao regime especial?”.297
Por outro lado, o preso só é obrigado a cumprir os termos firmados na sentença
penal condenatória, não podendo uma sanção disciplinar administrativa majorar a forma
do cumprimento da pena, impondo um obstáculo excepcional à liberdade de movimento
não previsto nos conteúdos da pena imposta.
Isolamento de 30 dias é o que pode suportar o ser humano, sem enlouquecer. No
mais, o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal prevê suspensão ou restrição
de direitos: sanções legais graves, que permitem controlar situações que ponham em risco
a integridade da própria população carcerária. Mais não é preciso.298
O isolamento celular produz efeitos destrutivos sobre a saúde física e mental dos
sujeitos, adquirindo feição de castigo, de pecado, reintroduzindo a velha noção de pena

NUNES, Adeildo. O regime disciplinar na prisão. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal. N.
09. São Paulo: 2006. p. 20/21.
297

RIZZO, BEATRIZ; MORAES BARROS, CARMEN SILVA DE; E TOMÁS, INÊS. Bentham e o Eldorado. Boletim
IBCCrim, ano 11, n.º 123, fevereiro de 2003. p. 5.
298

388

www.conteudojuridico.com.br

como puro e simples exercício da vingança social, a qual também foi objeto de
preocupação de Fábio Felix Ferreira e Salvador Cutiño Raya299
A carta de princípios do Movimento Antiterror (MAT)300 assegura que:
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O isolamento celular de longa duração caracteriza-se como um dos
instrumentos de tortura do corpo e da alma do condenado e
manifestamente antagônico ao princípio constitucional da dignidade
humana.
Nesta seara o isolamento celular surge como técnica eficaz para garantia da
contenção dos sujeitos indesejáveis. Além da privação da liberdade agrega um castigo
físico que lembra a era medieval, nas palavras de Foucault, “o suplício repousa na arte
quantitativa do sofrimento”.301
Não obstante, o Pode Público retirou, no apelo simbólico à legislação de
emergência, sua incapacidade de gerir a crise na Segurança Pública. Nesta ação meramente
cênica, algumas migalhas servem como mecanismo retórico para minimizar os efeitos
perversos da Lei 10.792/03. Na verdade, porém, o recente texto delimita uma forma de
execução da pena totalmente inédita, consagrando em lei o suplício gótico vivido pelos
condenados nos presídios brasileiros.302
Não constitui discurso de retórica afirmar que o castigo físico imposto ao preso
sujeito ao RDD não é mera punição disciplinar, mas “sobrepena” cruel e degradante, que
traz irreparável prejuízo à sua psique e aviltamento como ser humano. O isolamento de
qualquer pessoa pelo prazo de um ano, ou de até 1/6 da pena, em local insalubre e
diminuto, com “direito” a duas horas de sol, sem trabalhar ou exercer qualquer atividade,
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enfim despido dos basilares direitos, os quais não são atingidos pela condenação, podese afirmar, equipara-se à pena de morte física e moral.303
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3.3. Da inconstitucionalidade em face do princípio da proporcionalidade
Do princípio da proporcionalidade decorre que as sanções cominadas e aplicadas
devem ser proporcionais à lesão causada pelo sujeito ativo. Cominar ou aplicar sanção
desproporcional à lesão causada é ilegítimo e injusto, significando violação dos Direitos
Universais do Cidadão.
Pode-se inferir, que a necessidade e a proporcionalidade da aplicação do
isolamento constituem o divisor de águas entre o permitido e o proibido.
Assim, a questão fundamental sobre a aplicação do regime disciplinar diferenciado
é a única medida possível, ou se há outras formas menos gravosas e prejudiciais ao preso
de lidar com a questão. No entanto, o modo pelo qual isso foi feito, dadas as regras do
RDD, seja pela sua longa duração, seja pela forma de execução (isolamento celular com
interrupção quase absoluta do contato com o mundo exterior), foi além do necessário e
do permitido para contornar a situação.304
No Estado de São Paulo, segundo consta, são também proibidos jornais, livros,
rádio, e televisão, como se a informação pudesse piorar o caráter ou o comportamento de
uma pessoa presa. Ora, manter alguém em solitária por anos será certamente, transformálo em um verdadeiro animal, um doente mental ou alguém muito pior do que já era.
Estudos mostram que, isolado por mais de um ano o preso sofrerá problemas psicológicos
e psiquiátricos.305
Contudo, a forma como foram postas as regras atinentes ao regime disciplinar
diferenciado, com o isolamento por tão prolongado tempo, hoje com suposta duração
máxima de até 2 anos, mas que pode ser prorrogada sucessivamente, sem limite máximo,
e portanto, até o fim da pena, interrompe drasticamente o contato do recluso com o
mundo exterior, é flagrante que a lei ultrapassou os limites do necessário e do permitido
para assegurar a disciplina interna carcerária.
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O artigo 52 da Lei de Execução Penal parece não considerar o princípio a
proporcionalidade, pois inúmeros são os delitos previstos no Código Penal cuja lesividade
supera a lesividade existente nas faltas graves, mas cujas sanções são bem inferiores, como
é o caso do crime de lesão corporal, cuja pena máxima é 1 ano de detenção podendo-se
iniciar em regime semiaberto ou efetuar o pagamento de multa, já para o que apresenta
alto risco para a ordem interna, poderá ficar sujeito a regime disciplinar de 306 dias a serem
cumpridos em cela de segurança.306
Conclui-se, portanto, que além da violação à tipicidade, as previsões genéricas ora
incorporadas ao artigo 52, caput e seus parágrafos, da Lei de Execução Penal, colidem com
a necessária proporção entre crime e castigo, na medida me que não há, na pseudo-sanção
disciplinar ora criada, proporção entre a suposta falta disciplinar e a punição daí advinda,
podendo perdurar por anos indefinidamente.
3.4. Da inconstitucionalidade em face do princípio da legalidade
Determina o princípio da legalidade que não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal, que é a reserva legal.
Disso desdobra-se em outros princípios, como a taxatividade em que a tipificação
deve ter expressões certas, claras e taxativas, atendendo à teoria geral do tipo (conduta
inequívoca, núcleo, sujeitos e bens jurídicos bem definidos), vedando a descrição genérica
de tipos penais e a anterioridade em que a lei deve anteceder à conduta humana.
O conteúdo das hipóteses especialmente dos parágrafos primeiro e segundo do
artigo 52, contemplam enorme subjetividade, violando o princípio da legalidade penal.
Imprecisas são as tipificações “presos que apresentem alto risco para a ordem e a
segurança do estabelecimento penal ou da sociedade”, ou ainda, “existindo indícios de que
o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia
privada”.
A interpretação do que configuram essas condutas acaba sendo delegada
invariavelmente aos agentes administrativos que laboram nas penitenciárias, conferindo a
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estes um grande poder sobre a massa carcerária, dando vazão a todo tipo de
arbitrariedade, conforme é o entendimento de Salo de Carvalho.307
Em que pese o doutrinador Luiz Flávio Gomes se posicionar pela
constitucionalidade do caput do artigo 52 da Lei de Execução Penal, não entende desta
mesma forma quanto aos seus parágrafos, pois estes não trazem certeza de que houve
alguma transgressão disciplinar, fundando-se exclusivamente em suspeitas e suposições o
que é inaceitável em um Estado Democrático de Direito.308
Estas hipóteses, que se referem à possível envolvimento com organizações
criminosas ou ao risco que representam, reconstituem um verdadeiro direito penal do
autor, pois as normas começam a incidir predominantemente sobre o sujeito (que se
envolve com organizações criminosas ou apresenta alto risco) eleito como “inimigo” e
socialmente irrecuperável. Assim, divide-se os presos naqueles que estão sendo
penalizados por fato que objetivamente praticaram e os que são penalizados pelo que são,
ou pelo que parecem ser.
Se permitirmos ao Estado, que chamamos para nos proteger, que ele desconsidere
nossa condição fundamental de cidadãos – condição esta de qual depende a legitimidade
deste mesmo Estado que formamos – quem nos protegerá do Estado?309
Para evitar essa contradição a proposta é de se esquecer completamente do
homem voltando-se unicamente para a norma, mantendo, assim, no centro da organização
do sistema penal de imputação a preservação da estabilidade normativa. Onde na verdade
teria que se começar ao contrário, exatamente acabando com o divórcio entre leis e
homens.
Outra afronta à Constituição da República, ainda dentro do princípio da legalidade
é no seu artigo 5º, inciso XLVI, que trata da individualização da pena.
A individualização da pena engloba, não somente a aplicação da pena
propriamente dita, mas também sua posterior execução, com a garantia por exemplo da
progressão de regime. Desta forma o regime de cumprimento da pena é parte integrante
CARVALHO, Salo. Tântalo no Divã. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 12, n. 50, São Paulo, p.
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do conceito de individualização da pena, configurando-se o inconstitucional do regime
disciplinar diferenciado, desde que constitui elemento impeditivo daquela garantia.310
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A aplicação do regime disciplinar diferenciado para prática de crime doloso (e,
portanto, passível de indiciamento através de um processo penal comum), viola o princípio
da legalidade estrita, que não permite duas penas para o mesmo fato. A pena, diz a
Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIX, pressupõe prévia cominação legal, ou
seja, para cada fato tipificado pelo Direito deve corresponder a uma única pena
hipotética.311
Não estabelecendo qual tipo de crime doloso cometido pelo detento, de um furto
a um homicídio, qualquer deles poderia ensejar a aplicação do regime disciplinar, violando
tanto o princípio da individualização da pena quanto da proporcionalidade entre ato e
sanção (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República).
Ademais, o regime disciplinar diferenciado foi instituído como sanção disciplinar e
não como regime de cumprimento de pena, em que pese tenha a feição de um regime
fechadíssimo.
A prisão, no direito penal moderno já se destina àqueles que apresentam alto risco
à segurança da sociedade, não podendo ser este um fatos diferenciador. De outra sorte,
submeter preso cautelar a verdadeiro regime de cumprimento de pena antes de decisão
judicial sobre sua responsabilidade penal afronta o princípio da legalidade, para dizer o
mínimo.312
Talvez possa-se chegar a conclusão que nada além da aplicação da Lei de Execução
Penal é necessário em todos os presídios, através da separação dos presos, impondo-lhes
uma disciplina segundo já previa a Lei, preservando a integridade física de todos,
proporcionando os direitos não suprimidos pela sentença condenatória, instalação de
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detectores de metais, bloqueadores de sinais de telefone celular, sistema fechado de vídeo,
entre tantas outras medidas.313
Assim, demonstra o regime disciplinar diferenciado que sob forte influencia
midiática e, em muitos momentos para atender a esta, ainda não se consegue, ou não se
quer discutir a gêneses da violência e criminalidade atuais. Continua-se a acreditar que
uma centena de presos em regime disciplinar diferenciado vai minimizar as causas e
motivações que geram a violência e a criminalidade. No entanto, não se pode reduzir esses
fenômenos à base de políticas simbólicas e que se afastem do Estado Democrático, Social
e de Direito.314
Quanto a posição da jurisprudência não se pode deixar de lamentar a contradição
existente no âmbito jurídico, pois se observa que a maioria dos doutrinadores, aqueles que
são responsáveis pelas melhores interpretações do sistema jurídico, acreditam ser o RDD
inconstitucional, porém eles não são levados a sério, pelo contrário são deixados de lado
pela jurisprudência, que na sua maioria afasta qualquer vício de constitucionalidade
arguido. Isso tem sido prática corrente no Brasil, mas que traz infindáveis problemas para
a segurança jurídica.
De outra forma, alguns magistrados encontraram uma forma intermediária de
entender a problemática da constitucionalidade do regime diferenciado. Negando a
inclusão em regime disciplinar diferenciado, ao menos quando se tratar de suspeitas de
envolvimento em organização criminosa, a qual por si só não permite a inclusão em regime
especial, pois necessário que exista fatos desabonadores à conduta do agente dentro da
prisão, analisando a possibilidade de inclusão somente em caso de cometimento de falta
grave.
CONCLUSÃO
O que se percebe é que o discurso a favor do Regime Disciplinar Diferenciado não
rebate efetivamente os argumentos pela inconstitucionalidade, asseverando apenas que é
preciso assegurar outros direitos constitucionais como o da segurança pública, da ordem
social, mas sem dizer porque o Regime Disciplinar Diferenciado não afronta o artigo 5,
incisos III, XLVII, e, XLIX, entre outros.
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Assegurar a segurança pública é dever do Estado e não do cidadão, se o Estado
não consegue, por si só, assegurar a ordem e a segurança pública, este ônus não pode ser
repassado ao cidadão, mesmo que este esteja em uma relação especial com o Estado, de
sujeição ante o delito por ele praticado, ou pior, pelo delito praticado em tese, e portanto
presumidamente inocente, fazendo da incompetência estatal justificativa para o
“apaziguamento da sociedade”.
Não se pode admitir que esses outros preceitos constitucionais sobreponham-se
a direitos fundamentais como o da dignidade da pessoa humana, por exemplo. Não sendo
portanto, tal argumento, respaldo para se legitimar tamanha ingerência estatal na vida do
cidadão custodiado.
Não se pode vislumbrar que uma suposta segurança social transgrida-se direitos
fundamentais do cidadão, sim pois o condenado não perde de forma alguma o caráter de
ser cidadão brasileiro.
Quem compactua com o RDD vê a situação pela emoção, a emoção passada pela
mídia, através do sensacionalismo, da vitimologia, vendo razão em pegar alguns
integrantes de facções como bodes expiatórios, pois pune aquela pequena porcentagem
que encontrasse presa para tentar mostrar a sociedade e a si mesmos que há um jeito de
contornar a situação de violência no país.
Tanto é assim, que a forma como foi originalmente instituído ainda não satisfez os
desejos de segurança pública, o que forçou o legislador a recrudescer anda mais o Regime
Disciplinar Diferenciado com as alterações advindas do chamado Pacote Anticrime (Lei
13.964/19).
Entretanto, tentar melhorar pelas consequências e não pelas causas do caos que o
país se encontra hoje, a violência urbana não começou de um dia para o outro é uma
evolução de anos, décadas, que dirá séculos, que sempre foi deixada de lado pelo Poder
Público e pela sociedade organizada, tudo o que ocorre hoje sempre existiu, apenas agora
é visível pelo acesso instantâneo às informações.
Mas na situação em que se encontra o país, os resultados se veriam a médio e
longo prazo, fato que não traz voto aos políticos de hoje, nem ‘acautela a sociedade’, no
próximo informe midiático.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DA JUSTIÇA
CRIMINAL
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RESUMO: O objetivo deste trabalho consiste em fazer uma análise sobre a aplicação de
técnicas restaurativas e como elas podem contribuir para complementar a justiça criminal
rígida atual do sistema jurídico penal brasileiro. Serão analisadas as premissas e as
características tanto do modelo tradicional quanto da justiça restaurativa, que prega a
recuperação dos danos por meio de diálogo, valoriza a vítima e permite que o infrator
tenha a possibilidade de se retratar e se responsabilizar verdadeiramente por seus atos.
Demonstrar-se-á que, a justiça restaurativa conciliada com a justiça criminal atual trás
resultados bem mais significativos e duradouros. Como técnica de observação de dados
foi utilizada a forma bibliográfica. Ao final, serão abordadas as vantagens do modelo
restaurativo, como funcionam os círculos restaurativos e a sua importância para combater
o mau funcionamento do sistema punitivo.
Palavras-chave: Direito Penal. Ineficiência Penal. Justiça Restaurativa. Sistema de Justiça
Tradicional.
ABSTRACT: The objective of this work is to make an analysis of the application of
restorative techniques and how they can contribute to complement the current rigid
criminal justice of the Brazilian criminal law system. The premises and characteristics of
both the traditional model and restorative justice will be analyzed, which preaches the
recovery of damage through dialogue, values the victim and allows the offender the
possibility of portraying and truly taking responsibility for his acts. It will be demonstrated
that restorative justice reconciled with current criminal justice brings much more significant
and lasting results. As a data observation technique, the bibliographic form was used. At
the end, the advantages of the restorative model will be addressed, how restorative circles
work and their importance to combat the malfunction of the punitive system.
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SUMÁRIO: 1 Justiça restaurativa no âmbito penal. 1.1 Justiça Restaurativa x Justiça
Criminal. 2 Reflexos da justiça restaurativa nas partes. 3 Mediação penal. 3.1 O papel da
mediação penal. 3.2 Etapas da mediação penal. 3.3 Círculos restaurativos.
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INTRODUÇÃO
O sistema penal brasileiro, atualmente, garante uma minúscula participação da
vítima no processo penal, de maneira que, ao focar meramente na função punitiva, o
sistema deixa de lado os interesses das vítimas e daqueles que foram indiretamente
prejudicados pelo delito.
É nesse contexto, que se faz necessária uma busca por formas alternativas de
solução de conflitos que, sem retroagir os direitos e garantias do réu, possam tornar o
sistema penal mais eficiente, de modo que o foco saia restritamente da função meramente
retributiva e passe a atender os reais anseios das vítimas, possibilitando uma assistência
maior àqueles lesados pelo delito e dessa forma restaurando as relações sociais.
Diante da evidente fragilidade do nosso sistema penal atual, é necessário se pensar
em uma forma de retificação para essas falhas em relação a uma resolução eficaz de
conflitos, pois os direitos constitucionais básicos não estão sendo respeitados em face de
inoperância do atual sistema de justiça penal.
A metodologia deste trabalho se baseia no método bibliográfico, onde serão
expostas as principais razões para a aplicação da justiça restaurativa bem como as
principais diferenças com a justiça penal tradicional e também a implementação da
mediação penal.
Esse presente trabalho tem o enfoque de apresentar de forma sucinta, uma análise
sobre a aplicação da justiça Restaurativa e a Mediação Penal no cenário do Direito penal
brasileiro, para tanto, na primeira seção será abordado sobre os aspectos conceituais da
Justiça restaurativa vs a justiça criminal, bem como suas configurações e diferenças.

Pretende-se demonstrar que o direito penal brasileiro deve ser tratado de forma a
não somente buscar a penalização do infrator, mas, principalmente, buscar a restauração
do diálogo entre as partes de forma a evitar a reiteração criminosa.
Na segunda seção, abordaremos a respeito dos reflexos da Justiça Restaurativa nas
partes, destacando sobre a importância de sua implementação, notabilizando também
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sobre o papel do ofensor, do ofendido e da participação da comunidade de forma mais
efetiva.
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Por fim, na terceira seção desse trabalho trataremos a respeito da mediação penal
como forma de efetivação da justiça restaurativa, e como esse processo é vantajoso, não
somente para as vítimas, mas também para todos aqueles que convivem no círculo social
daqueles que por alguma razão entraram em conflito.
1 JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ÂMBITO PENAL
1.1 Justiça Restaurativa x Justiça Criminal
O sistema jurídico criminal atual possui o objetivo de manter o convívio pacífico
entre a sociedade, através do “ius puniendi” exercido pelo estado, e é voltado
exclusivamente para confirmar a violação da lei e a culpa do acusado. Deixando de lado
questões intrínsecas do cometimento do delito, como o desfecho do processo, o dano
causado a vitima, ao infrator e a comunidade. Culpa e punições estão estritamente ligadas,
conforme observado por Howard Zehr:

Culpa e punição são fulcros gêmeos do sistema judicial. As pessoas
devem sofrer por causa do sofrimento que provocam. Somente pela
dor terão sido acertadas as contas. O objetivo básico de nosso
processo penal é a determinação da culpa, e uma vez estabelecida,
a administração da dor. (ZEHR, 2008, p.75).
Dessa forma pode-se observar que a justiça retributiva busca apenas retribuir o
mal feito, sem promover um diálogo entre as partes. O acusado, no atual modelo
retributivo, participa do processo apenas no interrogatório, descrevendo os fatos do delito
sem haver qualquer menção ou indagação aos motivos que o levaram a cometer tal
infração.
Já a vítima, é substituída pelo estado, que possui a legitimidade do direito de punir,
possuindo mínima participação no processo e atuando apenas como testemunha ou
através de um assistente de acusação, nos delitos cujo processamento é de ação penal
pública incondicionada ou outorgando legitimidade ao estado no direito de punir nos
crimes processados mediante ação penal privada ou ação penal pública condicionada à
representação.
O contraste entre os dois paradigmas fica cada vez mais claro ao analisarmos o
foco da justiça restaurativa, uma vez que, esse modelo reflete sua atenção na prática do
ato e no mal causado aos envolvidos no conflito.
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A Justiça Restaurativa traz às partes ao centro do processo, analisando as causas
que motivaram o infrator ao cometimento do delito, oferecendo autonomia aos envolvidos
de um diálogo equilibrado entre vitima, ofensor e comunidade. Assim, o modelo
restaurativo promove a democracia participativa das partes, conforme assevera Renato
Sócrates Gomes Pinto:
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A vítima, o infrator e a comunidade se apropriam de significativa
parte do processo decisório, na busca compartilhada de cura e
transformação, mediante uma recontextualização construtiva do
conflito, numa vivência restauradora. O processo atravessa a
superficialidade e mergulha fundo no conflito, enfatizando as
subjetividades envolvidas. (PINTO, 2005, p.22).
A principal diferença entre os dois sistemas de justiça expostos reside na definição
de crime adotado por cada um deles, pois, o sistema de justiça criminal convencional define
o crime como uma violação aos interesses do estado. Já Howard Zehr define o crime na
justiça retributiva como:

O crime é uma violação contra o estado, definida pela
desobediência à lei e pela culpa. A justiça determina a culpa e inflige
dor no contexto de uma disputa entre ofensor e estado, regida por
normas sistemáticas. (ZEHR, 2008, p.171).
Confrontando essa definição, a justiça restaurativa propõe reconstruir o conceito
de crime, afirmando que além de ser uma transgressão aos interesses do estado, o crime
é um fato causador de prejuízos e consequências para todas as partes envolvidas no
conflito. Zehr descreve o crime na ótica restaurativa como:

O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a
obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vitima, o ofensor
e a comunidade na busca de soluções que promovam reparação,

reconciliação e segurança. (ZEHR, 2008, p. 171).
A infração na justiça restaurativa deixa de ser apenas uma violação aos interesses
do estado e passa a ser vista em um contexto mais amplo, analisando as origens do delito
e não apenas uma relação de causa e efeito como é tratado no modelo retributivo.
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Esse novo paradigma de justiça propõe um modelo não punitivo de justiça, que
visa propor soluções alternativas frente à ineficácia do sistema de justiça atual, viabilizando
uma abordagem democrática entre os envolvidos, proporcionando um modelo mais
pacífico e humanitário de resolução de uma pena.
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2 REFLEXOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS PARTES
A Justiça Restaurativa é composta por três pilares ou elementos simples, são eles:
foco no dano cometido, os danos resultam em obrigações e é necessário o engajamento
das partes envolvidas.

“A Justiça Restaurativa se ergue sobre três pilares ou elementos
simples: os danos e as consequentes necessidades (de vítimas em
primeiro lugar, mas também da comunidade e dos ofensores); as
obrigações (do ofensor, mas também da comunidade) que advêm
do dano (e que levaram ao dano); e o engajamento daqueles que

detêm legítimo interesse no caso e na solução (vítimas, ofensores e
membros da comunidade)”. (ZEHR, 2012, p. 36, grifo do autor).
Ela vem para propor uma autoanálise e o reconhecimento do delito cometido pelo
infrator, uma vez que, a ênfase não habita no culpado ou nas regras violadas, mas na
reparação do erro, visto que, quando o autor do delito passa a compreender as
consequências de seus atos perante sociedade e a vítima, vê-se na obrigação de tentar
reparar os danos cometidos.
Outro reflexo significativo diz respeito à família do delinquente, que na maioria
dos casos é marginalizada e se torna a “família do infrator”. A Justiça Restaurativa quando
possível vem proporcionar o diálogo entre os entes familiares, a fim de solucionar os
conflitos internos que por vezes são os reais motivos dos conflitos externos, para que,
dúvidas sejam sanadas e para que haja o apoio necessário à vítima.
Efeitos para vítima:
JUSTIÇA RETRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Pouquíssimas ou nenhuma consideração, ocupando
lugar periférico e alienado no processo. Não tem
participação, nem proteção, mal sabe o que se passa
no processo;

Ocupa o centro do processo, com
um papel e com voz ativa.
Participa e tem controle sobre o
que se passa;

Praticamente nenhuma assistência psicológica, Recebe
assistência,
afeto,
social, econômica ou jurídica do Estado;
restituição de perdas materiais e
reparação;
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Frustração e Ressentimento com o sistema.

Tem ganhos positivos. Supre-se as
necessidades
individuais
e
coletivas da vítima e comunidade.

Pinto (2005, p. 26).
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Observa-se que o atual sistema de Justiça Retributiva não trouxe muitos benefícios
para a sociedade, pois é baseado em punição como forma de retribuir o mal causado. É
neste contexto, que a Justiça Restaurativa entra em cena, com um novo olhar e
disponibilizando alternativas para se chegar a um consenso de restauração entre os
envolvidos no conflito.
Esse processo é conduzido por autoridades e facilitadores, sendo dada
oportunidade de fala para ambas as partes, para que possam expor seus sentimentos e
tentarem corrigir suas ações e então acharem o caminho para restauração dos
sentimentos.

A vítima, tem a possibilidade de expor seus traumas e sentimentos decorrentes da
injustiça que sofreu de modo a sensibilizar o infrator acerca de seus atos, já o autor do
delito, ao assumir a responsabilidade de sua conduta, se compromete a reparar o mau
causado à vítima e não retornar a delinquir, e por fim, a comunidade tem a oportunidade
de dar assistência e apoio para a reestruturação dos laços perdidos no conflito.
Efeitos para o agressor:
JUSTIÇA RETRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Infrator considerado em suas faltas e Infrator visto no seu potencial de responsabilizarsua má formação;
se pelos danos e consequências do delito;
Raramente tem participação;

Participa ativa e diretamente;

Comunica-se com o sistema pelo Interage com a vítima e com a comunidade;
advogado;
É desestimulado e mesmo inibido a Tem oportunidade de desculpar-se ao sensibilizardialogar com a vítima;
se com o trauma da vítima;
É desinformado e alienado sobre os É informado sobre os fatos do
fatos processuais;
restaurativo e contribui para a decisão;

processo

Não
é
efetivamente É inteirado das consequências do fato para a
responsabilizado, mas punido pelo vítima e comunidade;
fato;
Fica intocável;

Fica acessível e se vê envolvido no processo;
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Não
tem
suas
consideradas.
Pinto (2008, p. 27).

necessidades Supre-se suas necessidades.

Silva (2007, p. 32) assevera que, diante do déficit de comunicação atribuído ao
sistema retributivo, defende-se a adoção de medidas que potencializem a capacidade do
ofensor de compreender o efeito socialmente danoso de sua conduta, levando-o a
reinterpretar a realidade e, sob essa nova perspectiva, transforma-se, assim como as
relações que foram desestruturadas.
No sistema restaurativo busca-se promover sentimentos e relacionamentos
positivos, não se contentando apenas em reduzir a criminalidade, mas ir além, ou seja,
promover a regeneração dos vínculos rompidos. Essa ‘neojustiça’ tem a capacidade de
preencher essas necessidades emocionais e de relacionamento, que são pontos chaves
para a obtenção e manutenção de uma sociedade civil saudável (PORTO; SIMÕES, 2013, p.
4).

3 MEDIAÇÃO PENAL
3.1 O papel da mediação penal
Em Portugal o conceito de mediação penal está contido no artigo 4º, nº 1 da lei
21/2007 de 12 de junho, que cria um regime de mediação penal, sendo estabelecido como
“um processo informal e flexível, conduzido por um terceiro imparcial, o mediador, que
promove a aproximação entre o arguido e o ofendido e os apoia na tentativa de encontrar
activamente um acordo que permita a reparação dos danos causados pelo facto ilícito e
contribua para a restauração da paz social”.
O processo de mediação penal obedece a outros aspectos próprios, além das
características próprias da mediação, devemos falar ainda que te forma superficial, de duas
características da mediação penal, que são, a informalidade e a interdisciplinaridade.
A informalidade da mediação penal se dá devido a liberdade das partes em agir e
também pela sutileza das fases desse processo que é contrário ao rigor existente no
processo penal tradicional brasileiro. Muito embora a mediação penal seja menos rígida,
há também fases processuais a serem respeitadas com o fim de atingir o objetivo
conciliatório da mediação (NAHID, 2010), conforme será tratado no capitulo seguinte.
É conveniente destacar que o disposto no nº 2, 3, 4 e 5 do artigo 4.º316 da lei
21/2007 de 12 de junho, que cria um regime de mediação penal em Portugal, acaba por
316 Artigo 4.º Processo de mediação
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destacar expressamente vários dos princípios da mediação penal quando prevê a
possibilidade de as partes revogarem o consentimento para a participação da mediação,
quando voluntária. Ainda, o nº 5 do artigo 4.º, estabelece a confidencialidade dos atos,
inclusive, que o teor das sessões não pode ser utilizado como meio de provas em processos
judiciais, nas hipóteses em que a mediação penal não é bem sucedida.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No Brasil, a mediação recebeu impulso por meio da resolução nº 125 de 29 de
novembro de 2010317 do conselho nacional de justiça, que estabeleceu diretrizes para a
implantação de uma política de tratamento de conflitos que tem como proposta assegurar
o direito à solução dos conflitos por meios adequados à natureza e peculiaridades de cada
caso.
Desse modo, como não há nenhuma legislação específica que regulamente a
mediação penal no brasil, ela vem sendo aceita e permitida em alguns institutos, como,
por exemplo, no juizado especial criminal, lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, porém,
ainda é pouco utilizada. A última lei que foi promulgada foi a Lei nº 13.140, de 26 de junho
de 2015, que trata no art. 1º os objetivos e conceito da mediação, no entanto, com enfoque
para relações contratuais cíveis e autocomposição de conflitos no âmbito da administração
pública:

Art. 1º: Esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de
controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de
conflitos no âmbito da administração pública.

1 - A mediação é um processo informal e flexível, conduzido por um terceiro imparcial, o mediador, que
promove a aproximação entre o arguido e o ofendido e os apoia na tentativa de encontrar ativamente um
acordo que permita a reparação dos danos causados pelo facto ilícito e contribua para a restauração da
paz social.
2 - O arguido e o ofendido podem, em qualquer momento, revogar o seu consentimento para a
participação na mediação.

3 - Quando se revista de utilidade para a boa resolução do conflito podem ser chamados a intervir na
mediação outros interessados, nomeadamente eventuais responsáveis civis e lesados.
4 - O disposto no n.º 2 é aplicável, com as necessárias adaptações, à participação na mediação de eventuais
responsáveis civis e lesados.
5 - O teor das sessões de mediação é confidencial, não podendo ser valorado como prova em processo
judicial.
317 RESOLUÇÃO nº. 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça.
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Parágrafo único: considera-se mediação a atividade técnica exercida
por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1032 de 07/08/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

soluções consensuais para a controvérsia. (BRASIL, 2015).
Muito embora a resolução nº 125 do CNJ vise incorporar as conciliações nos
procedimentos processuais cíveis e penais (SCHRODER, 2018), para o presente trabalho é
retirada a ênfase da resolução para as tratativas menos agressivas na seara criminal que a
mediação proporciona ao possibilitar a tentativa de recomposição do dano por parte do
ofensor (artigos 72 e 89 da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995).
3.2 Etapas da mediação penal
A fim de buscar a efetivação da mediação penal como forma de se atingir os
objetivos restaurativos existem procedimentos a serem observados. Nesse sentido, sobre
as etapas existentes no procedimento da mediação penal, é adequado trazer o contido no
Portal Europeu da Justiça318 que cita que após a realização de uma triagem para saber
quais casos devem ou não serem levados para a mediação penal, ocorre a abertura de um
processo de mediação, onde o mediador deve explicar para as partes o seu papel e sanar
dúvidas sobre a finalidade da mediação e fixar as regras que as partes devem aceitar e
seguir.
Em seguida o mediador abre espaço para que as partes exponham suas razões,
afim de demostrar informações necessárias para que em seguida fixe as questões a serem
debatidas e mediadas. Assim o mediador ajuda as partes a procurar soluções para
determinada situação e também contribui para que as partes possam chegar em comum
acordo.
Por fim, após a mediação, se as partes aceitarem acordo, lavra-se um acordo claro,
em que os representantes das partes analisam para poder garantir que se produzam todos
os efeitos jurídicos decorrentes do acordo. Caso não haja um acordo, o mediador deve
reunir as questões debatidas e os eventuais progressos alcançados para que as partes
decidam se prosseguirão com a ação judicial.

Nesse sentido, é importante destacar mais um pressuposto fundamental para que
haja a possibilidade de tentativa de mediação: a necessidade de confissão formal por parte
do agressor quanto ao lhe é imputado, já que de outra forma, sem o reconhecimento por

318 Princípios fundamentais e fases da mediação. Disponível em: https://ejustice.europa.eu/content_key_principles_and_stages_of_mediation-383-pt.do.
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parte do ofensor de que o mesmo praticou algo contrário à lei, seria necessária uma
investigação policial, que não são os objetivos buscados pela mediação penal.
3.3 Círculos Restaurativos
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São encontros restaurativos, em formato circular, uma roda diagonal que permite
a participação de qualquer pessoa que esteja envolvida no conflito, direta ou
indiretamente, buscando a reparação de danos, resolução de problemas, restauração da
segurança e da sua dignidade.
Nessa modalidade restaurativa os participantes se acomodam em círculo. Um
objeto chamado ‘bastão de fala’ vai passando de mão em mão para que todos tenham a
oportunidade de falar, um de cada vez, na ordem em que estão sentados.” (ZEHR, 2012, p.
62).
Esse encontro tem um roteiro pré-determinado, que precisa ser seguido, esse
roteiro é dividido em três etapas, são elas:

1 - O pré-círculo (preparação para o encontro com os participantes);
2 - O círculo (realização do encontro propriamente dito);
3 - O pós-círculo (acompanhamento).
O objetivo do círculo não é apontar culpados ou vítimas, buscar o perdão e a
reconciliação, mas sim a percepção de como as ações praticadas afeta ao próprio
praticante como aos outros.
Através da implantação dos projetos de justiça restaurativa no Brasil, pode-se
perceber uma evolução na reabilitação de pessoas que cometeram algum tipo de delito,
ou que em outrora, acarretaria em uma punição exagerada. Podemos citar um caso real no
Tocantins em que a justiça restaurativa cumpriu o papel a que se propôs:

A comarca de Araguaína é referência nacional na aplicação da

Justiça Restaurativa, o Juiz titular da 2ª Vara Criminal e Execuções
Penais da Comarca de Araguaína, Antônio Dantas, colocou a
unidade judiciária como referência na aplicação da Justiça
Restaurativa no país. O magistrado já determinou a realização de 11
círculos restaurativos. No dia 13 de setembro foi publicada a
sentença com enfoque restaurativo nos autos de nº 0003131409
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30.2016.827.2706, envolvendo os sentenciados Johnny Cristiano
dos Santos e Maria Karollyny Campos Ferreira, tendo sido
reconhecida a Justiça Restaurativa para o primeiro e, como
consequência, a diminuição da sua pena e a aplicação do regime
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mais brando, o aberto. (PIRES, 2016)
Apesar da justiça restaurativa visar a conciliação entre a sociedade e o infrator, é
de grande importância que que o “acusado” demonstre arrependimento e interesse na
conciliação para que ela de fato se torne verídica e eficaz.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, é possível notar que a Justiça Restaurativa surge como a
possibilidade de um mecanismo alternativo na área criminal, buscando complementar o
sistema e visando novas possibilidades de realização efetiva do interesse reparatório da
vítima em uma construção conjunta, envolvendo todos os participantes do conflito,
inclusive a comunidade.
Considerando que estamos vivendo em um país onde a criminalidade e a violência
avançam imperiosamente contra a sociedade, nos deparamos todos os dias com uma
evidente ineficácia no que se refere a contenção de crimes. É preciso focar em uma nova
possibilidade de aplicação eficaz da justiça, que atue efetivamente e assim, construa uma
sociedade mais segura.
Implementar práticas restaurativas não significa extinguir as práticas retributivas
atuais ou colocá-las em desuso. O que se pretende é manter os dois sistemas atuando em
conjunto. A Justiça Restaurativa não descarta a possibilidade de punição e de
ressarcimento financeiro, apesar de estar focar na restauração.
Promover uma reflexão de compreensão a respeito da aplicação da justiça
restaurativa e da mediação penal no ordenamento jurídico brasileiro foi o ponto essencial
desse trabalho, onde pôde-se perceber que a aplicação da justiça restauradora já se faz
presente no cenário jurídico brasileiro e que a cada dia avança mais rumo a se efetivar de
forma ainda mais expressiva como um novo caminho a ser seguido para que possamos
chegar a um vislumbramento da concretude de uma justiça que de fato seja mais justa
para todos.
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