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RELEVANTE E URGENTE
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RICARDO NOGUEIRA VIANA:
Delegado Chefe da 6ª DP, Professor
de Educação Física.
Em cartaz, Medida Provisória. Um filme dirigido pelo artista e ativista, Lázaro
Ramos. Com um elenco de maioria negra, o filme retrata o exílio de afrodescendentes ao
continente africano. Inicialmente, com um pretexto firmado em uma possível reparação
histórica, o movimento foi espontâneo, ou seja, aqueles que se voluntariassem, teriam a
sua ida facilitada e podiam até escolher o destino. Após, a ação separatista ganhou
aprovação do parlamento, virou lei, e o movimento passou a ser cogente, ou seja, negros
foram caçados, encarcerados e deportados compulsoriamente.
Como protagonistas, Antônio e Capitu, interpretados por Alfred Enoch e Tais
Araújo. Negros que se tangenciaram ao destino, o primeiro, Advogado, e a segunda,
Médica – Cirurgiã. Quanto maior a consciência, maior a resistência. Similar aos tempos da
chibata, quem conseguiu se esquivar dos anseios da elite supremacista, abrigou-se em
afrobanks. Uma espécie de quilombo, entretanto, mais atual, onde cabeças pensantes,
apesar da cólera e em conjunto, tentavam persuadir e sobreviver diante do movimento de
segregação. De forma velada, não se falou em negros ou afrodescendentes, mas em
melaninados, fato que fez com que a principal delatora do grupo, Dona Izildinha, vivida
por Renata Sorrah, uma nítida mulata, escapasse da ira dos senhorios.
Ir ao cinema, dividir o espaço com outros negros, brancos, lúcidos e insanos e
daí advém os comentários. - Que loucura, somos todos brasileiros! Realmente somos, mas
com um passado e um presente bem diferente e um futuro sob condição, ou seja, incerto
e não sabido. Realmente, é um delírio falar em expatriar os melaninados. Não porquê
somos queridos, amados e valorizados, tampouco porque vivemos em uma democracia
racial aventada por Gilberto Freire e, longe de pensar em recomposição das atrocidades
assimiladas com a escravidão, mas sim, porque somos necessários.
Somos 56% da população. Isso, maioria. Negros e pardos abocanham mais da
metade de um gráfico em pizzas. Entretanto, ocupam a base da pirâmide da nossa
sociedade estática, estamental e rígida. Manter o negro subserviente traz alicerce à
estrutura, desvalorizando-o, desprezando e estigmatizando. Como corolário, com a saída
desse grupo étnico, quem iria habitar cadeias, dar pujança ao mercado informal, limpar
residências, carros, vender mercadorias em feiras e praias em troca de sua sobrevivência
ou, na maior sorte, de um salário mínimo? É esse o racismo estrutural que nos oprime,
desvaloriza, tira oportunidades e que nos faz necessário nessa Casa Grande chamada Brasil.
Contrastando o termo - Medida Provisória - com os tempos atuais, extrai-se os
dois fundamentos desse ato normativo. Relevância e Urgência. Quanto ao primeiro, é
8
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forçoso reconhecer a contribuição dos afrodescendentes na formação do brasileiro. Povo
que durante mais de cinco séculos foi, e ainda continua, subjugado e discriminado por uma
elite que até hoje, ocupa os espaços de poder. Em outro viés, é urgente que 134 anos pósescravidão, diante de uma abolição desprovida de políticas públicas que pudessem
amparar o negro liberto, o estado brasileiro tenha o dever de promover políticas públicas:
educação, saúde, saneamento básico, cotas, bolsas de estudo, que consigam eliminar
balizas que impeçam o negro – maioria, de alçar uma ascensão social.
Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

No momento atual, cotejar afrodescentes e brancos, é como comparar a seleção
brasileira de futebol com um time de várzea. Este, sem técnico, tática, tampouco uniforme,
mas apenas uma vontade hercúlea de ganhar. De vez em quando, o último costuma marcar
gols, assim como fizeram Capitu, Antônio e todo seleto elenco do filme, que tanto nos
representa. Sedimentar caminhos aos afrodescendetes é não só uma reparação, mesmo
que tardia, mas um dever e obrigação do Estado – Brasil, o qual nos importou
compulsoriamente, escravizou, castigou, matou e nos amordaçou em detrimento dos seus
designíos econômicos. Caso um dia alcancemos o tão almejado desagravo, formaríamos
a maioria nos três poderes da república e, no parlamento, escreveríamos um novo enredo,
uma verdadeira Constituição Cidadã, redirecionando os capítulos da história brasileira.
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A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA E A ANÁLISE DO PERCURSO
GERADOR DOS SENTIDOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ALESSANDRO DEL COL: Mestrando
em Direito Tributário pela Pontifícia
Católica de São Paulo. Especialista
em Administração Pública pela
Fundação
Getúlio
Vargas.
Especialista em Direito Privado pela
Universidade Cândido Mendes.
Especialista em Direito Público pela
Escola Paulista de Direito
RESUMO: O presente estudo tem por objeto analisar a norma jurídica a partir do estudo
da linguagem jurídica que contribui para a construção da interpretação, como um processo
dinâmico de consolidação da significação, formando uma base sólida para edificação da
regra-matriz de incidência. Esta pesquisa científica busca com o aprofundamento teórico
da norma jurídica como proposição prescritiva que regula as condutas intersubjetiva, com
a indicação dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária vem sendo aplicada no
plano lógico-sintático, plano semântico e plano pragmático pelos Tribunais Superiores,
atualmente. O método utilizado é o hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa legal,
doutrinária e jurisprudencial.
PALAVRAS-CHAVE: Norma jurídica; regra-matriz de incidência tributária; percursor
gerador dos sentidos; casos concretos; Tribunais Superiores.
ABSTRACT: This study aims to analyze the legal norm from the study of the legal language
that contributes to the construction of interpretation, as a dynamic process of consolidation
of meaning, forming a solid basis for building the matrix of incidence rule. This scientific
research seeks with the theoretical deepening of the legal norm as a prescriptive
proposition that regulates intersubjective conduct, with the indication of the aspects of the
matrix rule of tax incidence has been applied in the logical-syntactic plan, semantic plan
and pragmatic plan by the Superior Courts, currently. The method used is the hypotheticaldeductive one, through legal, doctrinal and jurisprudential research.
KEYWORDS: Legal Standard; matrix rule for tax incidence; generating path of the senses;
concrete cases; Superior Courts.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Norma jurídica. 2.1 Conceito e acepções da norma jurídica. 2.2
A norma jurídica em sentido estrito. 2.3 Estrutura da norma jurídica. 3. A regra-matriz de
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incidência tributária 3.1 Critério material. 3.2 Critério espacial. 3.3 Critério temporal. 3.4
Critério pessoal. 3.5 Critério quantitativo 4. A regra-matriz de incidência tributária nos
Tribunais Superiores. 5. Conclusões. 6. Referências bibliográficas.
1. INTRODUÇÃO
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No Brasil se adota o sistema “civil law” que é baseado na codificação do Direito e
a interpretação da lei serve de feixe condutor na regulamentação das condutas
intersubjetivas, assumindo papel de relevo e magnitude nas sociedades. Assim, a norma
jurídica é notadamente um ponto de referência para construções interpretativas do direito,
que buscam através da linguagem jurídica proporcionar um sentido das suas significações,
a partir da leitura e compreensão pelos intérpretes.
Efetivamente, o termo “norma jurídica” é carregado de ambiguidades, que
contribui para denominação indiscriminada de diversas unidades que compõe o Direito
Positivo, carregadas de dúvidas semânticas, que devem ser ajustadas pela ciência para real
definição de seus critérios e compreensão das significações que formam uma proposição
prescritiva, como instrumento indutor e regulador social.
As normas jurídicas como significações construídas por textos normativos
construídas pelo intérprete têm uma estrutura-lógica, compostas de associações ou
aspectos essenciais, especialmente no âmbito do Direito Tributário que lida com a relação
jurídica obrigacional que decorre do exercício do “ius tributandi” e prevalência do princípio
da estrita legalidade.
É através da atividade interpretativa como um processo dinâmico e constante, que
utilizando-se de fórmulas linguísticas contidas no texto legislativo, por meio de estruturas
homogêneas e significações dotada de heterogeneidade semântica, alcançam o conteúdo
normativo, construindo a norma jurídica completa.
Este trabalho possui a pretensão de contribuir com a construção da regra-matriz de
incidência tributária, como norma jurídica, no plano lógico-sintático, no plano semântico e
no plano pragmático, e o estudos a partir de casos julgados pelos Tribunais Superiores. No
Capítulo 2 será abordado sobre o conceito e estrutura da norma jurídica. Trataremos no
Capítulos 3 sobre a regra-matriz de incidência tributária com seu corte metodológico.
Analisaremos no Capítulo 4 a regra-matriz de incidência tributária a partir de casos
julgados pelos Tribunais Superiores. Ao final, encontram-se as conclusões e as referências
bibliográficas desta pesquisa científica
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2. NORMA JURÍDICA

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

2.1 Conceito e acepções da norma jurídica
A expressão “norma jurídica” possui uma carga polissêmica denotando várias
acepções e significações podendo ser considerada como o texto normativo
consubstanciado em suporte físico; o conteúdo linguístico que decorre da comunicação; e
interpretação com a construção dos sentidos no espírito do exegeta, todos com a
finalidade de regular os fatos sociais, prescrevendo condutas, gerando os respectivos
efeitos jurídicos que lhe são inerentes.
TERCIO SAMPAIO FERRAZ por meio da ciência dogmática desenvolve o conceito
de norma jurídica como um instrumento operacional para realização analítica do direito,
na medida em que os comportamentos humanos são conhecidos enquanto regulados por
normas e por serem fenômenos empíricos, perceptíveis pelos sentidos, manifestam um
significado1.
Partindo do pressuposto que o direito é uma ordem ou comando dotada de
coercibilidade, no que diferencia dos demais sistemas como o social ou moral, KELSEN
eleva como um elemento essencial do direito2. E destaca que na Ciência do Direito tem
por tarefa descrever o direito por meio de um material produzido pela autoridade jurídica
no processo legislativo, por meio de enunciados, na forma de um juízo hipotético. As
normas jurídicas decretadas por autoridades legislativas possuem naturezas prescritivas,
posto que regulam as condutas humanas com finalidade de produzir ou modificar
determinado comportamento.
O termo enunciação refere-se à atividade social e interacional por meio do qual a
linguagem é colocada em funcionamento por um enunciado (aquele que fala ou escreve),
tendo em vista um enunciatário (aquele para quem se fala ou se escreve). O enunciado é
o produto da enunciação que é designado de enunciado. A enunciação seria o próprio ato
de fala, enquanto o enunciado seria o seu produto.
Portanto, o Enunciado é a expressão, o termo, a sentença ou frases formadas pelos
conjuntos de fonemas e grafemas estruturados que tem por finalidade transmitir o
1 FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 4. ed, rev., e ampl. São Paulo: Atlas, 2003, p. 98
2 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 62-63.
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conteúdo de uma mensagem linguística num contexto comunicacional3. Se manifesta por
meio de símbolos para a significação de um conteúdo completo da mensagem.
A Enunciação-enunciada é o conjunto de marcas, identificáveis no texto, que
remetem à instância da enunciação. Tais marcas da instância de enunciação seriam os
dêiticos de espaço, tempo e pessoa disseminados no texto e que se referem à enunciação.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Os enunciados como objeto da linguagem não possuem em si mesmos
considerados, as significações que são construções desenvolvidas pelo intérprete. PAULO
DE BARROS CARVALHO adverte que “são objetos percebidos pelos nossos órgãos
sensoriais que, a partir de tais percepções ensejam, intrassubjetivamente, as
correspondentes significações4”.
O jurista SACHA CALMON NAVARRO COELHO aponta que o conceito de norma
jurídica não se confunde com a linguagem, expressando a construção da significação,
consoante lições abaixo reproduzidas:
Esta se nos apresenta à razão como um modo institucionalizado de
dirigir comportamentos. A norma não deixa de ser norma pelo
simples fato de ser desrespeitada. Ela é, preexiste e sobreexiste à ação
que preconiza. É um ser que se quer permanente como instrumento
de regulação da conduta humana garantido por uma estrutura de
poder (Estado). As normas não se confundem com as expressões
linguísticas que as veiculam. É que, como entes lógicos, possuem vida
autônoma. Ocorre, tão somente, que as normas são expressadas
pelas formulações linguísticas, através das quais é possível a
comunicação entre os homens, estes protagonistas do enredo social.
As normas, cuja função é ordenar o social, são viabilizadas pela
linguagem, e, por isso, é lícito dizer que são uma função da
linguagem ou que existem em razão dela. Com efeito, as formulações
linguísticas contêm a intencionalidade deôntica do agente prescritor.
Uma norma pode resultar de uma formulação linguística ou de várias
devidamente conjugadas, como se terá oportunidade de constatar.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 27.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. O preâmbulo e a prescritividade constitutiva dos textos jurídicos. In: (coord.)
P. B. C. Direito e Positivação no Direito Tributário. Vol I. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2014, p. 5-27.
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Aliás, as ordens também são postas por meio da linguagem, embora
não se confundam. A linguagem é o veículo através do qual as
ordens5.
A significação é construída a partir da mera leitura do enunciado e consubstancia
num juízo, por meio da associação de ideias interligadas, numa estruturação lógicasintática por meio do discurso descritivo (verdadeiro ou falso), prescritivo (válido ou
inválido) ou interrogativos (pertinente ou impertinente)6, assim, temos a construção de
uma proposição, que em última análise é o conteúdo do enunciado e o sentido atribuído
à mensagem.
PAULO DE BARROS CARVALHO define que “a norma jurídica é uma estrutura
categorial construída pelo intérprete a partir das significações que a leitura dos textos do
direito positivo desperta no espírito do exegeta7”. Destaca que a construção e
compreensão da regra jurídica, normalmente, não se encontra inserida em um artigo,
impondo ao exegeta a incursão no sistema do direito positivo em busca do alcance das
significações.
E a proposição jurídica que cria a norma jurídica, que no plano físico compõe de
um conjunto de significações construídas pelo sentido da linguagem. Segundo LOURIVAL
VILANOVA a norma jurídica é uma estrutura lógica-sintática de significação:
O ser-sistema é a forma lógica mais abrangente. As partes são as
proposições. Onde há sistema há relações e elementos, que se
articulam segundo leis. Se os elementos são proposições, sua
composição interior obedece a leis de formação ou de construção. O
legislador pode selecionar fatos para sobre eles incidir as hipóteses,
pode optar por estes ou aqueles conteúdos sociais e valorativos, mas
não pode construir a hipótese sem a estrutura (sintática) e sem a
função que lhe pertence por ser estrutura de uma hipótese. Pode
vincular livremente, em função de contextos sociais e de valorações
positivas e de valores ideais, quaisquer consequências às hipóteses
delineadas. Mas não pode deixar de sujeitar-se às relações
5 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 15. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 71.
6 CARVALHO, Paulo de Barros. O preâmbulo e a prescritividade constitutiva dos textos jurídicos. In: (coord.)
P. B. C. Direito e Positivação no Direito Tributário. Vol I. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2014, p. 5-27.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 27.
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meramente formais ou lógicas que determinam a relação-deimplicação entre hipóteses e consequências8.
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A norma jurídica enquanto construção dos sentidos pode se manifestar através de
4 (quatro) subsistemas ou planos interpretativos como método de ordenação estrutural,
para constituir um domínio do conteúdo, do sentido, do alcance da comunicação
legislada9. Constituem referidos subsistemas ou planos no percurso gerador do sentido
do texto normativo ou da linguagem: (i) S1 – subsistema ou plano da expressão que são
compostos de enunciados dispersos e inseridos pelo legislador como elementos físicos; (ii)
S2 – subsistema ou plano das proposições jurídicas que são significações isoladas
construídas pelo intérprete a partir dos enunciados prescritivos; (iii) S3 – subsistema ou
plano das significações normativas ou normas jurídicas stricto senso que são estruturadas
deonticamente pelos modais10 permitido (P), proibido (V), obrigatório (O); e, (iv) S4 –
subsistema ou plano da contextualização das significações estruturadas ou do sistema
jurídico, que mantém relação de coordenação, conforme relações determinantes para
derivação e fundamentação no sistema, e a subordinação entre as unidades construídas
fundada na ordem superior do sistema e conforme critério de organização e
competência11.
Nesta construção podemos definir norma jurídica em dois sentidos12 ou acepções:
a) norma jurídica em sentido amplo: compreende os enunciados prescritivos enquanto
suporte físico ou texto normativo e os conteúdos significativos isoladamente construídos
pelo intérprete, estruturada na logica alética ou apofântica; b) norma jurídica em sentido
estrito: são as significações estruturadas na forma de um juízo hipotético-condicional, no
8 VILLANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4. ed. E-book. São Paulo: Noeses,
2010, p. 54.
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 60.
10 Tercio Sampaio Ferraz entende que os modais deônticos compreendem “... expectativas contrafáticas, que
se expressam por meio de proposições de dever-ser (deve, é obrigatório, é proibido, é permitido, é facultado)
estabelecendo-se entre os comunicadores sociais relações complementares institucionalizadas em alto grau
(in Introdução ao estudo do direito. 4. ed, rev., e ampl. São Paulo: Atlas, 2003, p. 113).
11 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 61-68; CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo
lógico-semântico. 6. ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 298; PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino.
As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2015, p. 23.
12 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 299; CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem
e Método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 134-135.
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dever-ser, produzindo mensagens deônticas modalizadas pelo permitido (P), proibido (V),
obrigatório (O), prescrevendo uma relação jurídica entre sujeitos determinados.
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2.2 A norma jurídica em sentido estrito
Na inserção de caráter prescrito das proposições jurídicas assume relevo o
conceito de norma jurídica em sentido estrito, a partir do percurso gerador dos sentidos
dos textos, decorre de um resultado interpretativo, carregado de aspectos valorativos,
assumindo, relevo na construção dos conteúdos das normas jurídicas, como sistema
indutor das relações intersubjetivas e dos comportamentos sociais.
MIGUEL REALE aponta que a norma jurídica possui uma estrutura lógicoproposicional vinculando seu conteúdo mediante uma ou mais proposições
correlacionadas entre si e o significado da regra jurídica só é demonstrado pela
complementariedade destas proposições. Essa estrutura em juízo hipotético é binada,
articulada entre a hipótese ou fato-tipo e dispositivo ou preceito13
A norma jurídica possui uma estrutura hipotética-condicional que se vincula e
promove uma relação implicacional nas proposições normativas. A hipótese, prótase,
pressuposto ou descritor tem a função de descrever determinado fato social de possível
ocorrência; e o consequente, apódese, tese ou prescritor, a finalidade de prescrever
relações jurídicas modalizadas em obrigatório, permitido ou proibido, ambos conectados
por um vínculo implicacional, que decorre de um ato de autoridade e depende de uma
relação de imputação.
Nesta estrutura lógica-normativa existem dois nexos relacionais com caráter
deôntico14. O vínculo interproposicional operado pelo functor deôntico neutro, ligando as
proposições antecedentes e consequentes que expressa a vontade do legislador de
vincular determinado evento ou fato social à determinada relação jurídica. E, o vínculo
intraproposicional em que operador deôntico modalizado associa ou liga dois sujeitos à
um dever jurídico.
AUTORA TOMAZINI DE CARVALHO sintetiza o esquema lógico-normativo com
caráter constante:
Todas as regras do sistema têm idêntica esquematização formal: uma
proposição-hipótese “H”, descritora de um fato (f) que, se verificado
13 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 92.
14 PADILHA, Maria Angela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2015, p. 25.
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no campo da realidade social, implicará como proposiçãoconsequente “C”, uma relação jurídica entre dois sujeitos (S’ R S’’),
modalizada com um dos operadores deônticos (O, P, V). Nenhuma
norma foge a esta estrutura, seja civil, comercial, penal, tributária,
administrativa, constitucional, processual, porque sem ela a
mensagem prescritiva é incompreensível15.
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Evidencia-se assim, uma homogeneidade lógica sintática da norma jurídica na
medida em que a estrutura se mantém perene e imodificável, diante da necessidade de
transmitir uma linguagem prescritiva para disciplinar relações intersubjetivas de relações
futuras, que se subsomem os fatos às posições normativas gerando efeitos ou
consequências jurídicas.
De outro turno, é inegável a existência de variabilidade do conteúdo inserta na
fórmula lógico-sintática, no qual as significações são construídas pelo intérprete, num
exercício evolutivo, contínuo e inesgotável, e modificável segundo os valores sociais que
condicional a significação dos textos jurídicos, integrando um processo hermenêutico
inesgotável16. Constituem a heterogeneidade semântica das proposições, nas precisas
palavras do mestre PAULO DE BARROS CARVALHO assim prevê que “o princípio vigora ao
lado daquele outro da heterogeneidade semântica, pelo que os conteúdos de significação
das unidades normativas seriam necessariamente diversos, a fim de que o conjunto
pudesse cobrir os múltiplos setores da vida social17”.
2.3 Estrutura da norma jurídica
A estrutura de uma norma jurídica é composta por duas proposições que possuem
finalidades distintas, que se dividem em (i) antecedente normativo com a função de
descrever um fato social de provável ocorrência e funciona como causa apta a produzir os
efeitos legais, e (ii) consequente normativo que tem a função de delimitar o vínculo
relacional entre dois ou mais sujeitos, vinculando os efeitos jurídicos inerentes. E ainda,
exigindo a presença de um conectivo condicional cuja função é estabelecer a conexão entre
15 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 305.
16 ZOMER, Silvia Regina. O tempo jurídico e a homologação tácita. 190 f. Tese (Doutorado em Direito).
Pontifícia Católica de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 63.
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 20.
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a causa e o efeito na relação de imputação da relação prescrita no consequente normativo,
caso constatada a situação descrita no antecedente normativo.
O antecedente normativo que se consubstancia na hipótese descritora de um
evento possível ocorrência de fatos sociais que denotam relevância destacada pelo
legislador, com a finalidade de delimitação de um fato apto a gerar efeitos jurídicos. É uma
proposição cognoscente do real, que na função descritiva demanda a verdade ou a
falsidade empírica18, com dimensão denotativa, tipificadora de um conjunto de eventos19.
Para LOURIVA VILLANOVA o antecedente normativo é analisado como possível
ponto de referência para vincular as consequências à conduta humana, fixando o tipo de
ocorrência fenomênica (fato natural ou conduta), extraído a normatividade apenas a
construção da hipótese20.
E se a hipótese fizer previsão de um fato de impossível realização a consequência
que prescreve uma relação doentia entre dois sujeitos não se instalará, sem produzir
eficácia na regulação das condutas intersubjetivas21.
O operador deôntico ou conectivo condicional se expressa no “dever-ser” e possui
a finalidade de estabelecer vínculos entre as preposições normativas, o antecedente e
consequente, e os sujeitos da relação jurídica.
O dever-ser opera na estrutura da norma jurídica como operador deôntico em
duas vertentes, (i) interproposicional conectando a hipótese e o consequente normativos
que se traduz na fórmula: “D(H C) {deve ser que H implique C}, exerce a função neutra,
por ausência de qualificação; e, (ii) intraproposicional que opera dentro do consequente
normativo, impondo na relação jurídica entre dois sujeitos uma conduta obrigatória,
proibida ou permitida, dotada de coercibilidade e pode ser reduzida a seguinte fórmula:
“D[H
C (S’ S’’)] {S’’ tem o dever de cumprir certa conduta em relação a S’, que tem o
direito de exigi-la}, possui função modal.
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p.
138.
19 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 313.
20 VILLANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4. ed. E-book. São Paulo:
Noeses, 2010, p. 49.
21 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p.
139.
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O consequente normativo, por sua vez, é uma proposição que delimita a relação
jurídica que se posta entre dois sujeitos na condição de existência da descrição do fato
social inserida pelo legislador na hipótese, e possui um caráter prescritivo da conduta na
regulação das relações intersubjetivas. A função precípua é instituir um comando que
obriga o cumprimento por um sujeito em relação ao outro, que decorre de um dever
jurídico.
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De vital importância, que os critérios do consequente normativo possuem relação
de pertinência com o acontecimento factual descrito na hipótese, posto que se insere numa
relação de causalidade. AURORA TOMAZINI DE CARVALHO aponta que “a proposição
consequente deve guardar relação semântica com a proposição antecedente22”,
justamente existe uma correlação lógica entre o acontecimento que deu causa ao vínculo
implicacional relacionado ao dever jurídico e produza os efeitos jurídicos correlacionados.
Com igual similitude, o consequente normativo deve se assentar em premissas da
possibilidade, portando, as escolhas do legislador devem recair sobre condutas de possível
realização, sob pena de caracterizar um sem-sentido deôntico um comportamento como
obrigatório, proibido ou permitido irrealizável23.
3. A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
A regra-matriz de incidência tributária24 desenvolvida pela doutrina, e possui
como expoentes GERALDO ATALIBA25 e PAULO DE BARROS CARVALHO26, corresponde
a um esquema lógico-normativo de estrutura da norma jurídica com caráter deôntico
completo na construção dos sentidos da norma jurídica, desmembrando sua aferição
metodológica nos antecedentes ou hipóteses e consequentes ou teses normativas,
essenciais para estabelecer uma relação jurídico-tributária.
22 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 322-323.
23 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 33.
24 “A regra matriz é apresentada como um método, um recurso para a compreensão do fenômeno jurídicotributário. Partindo da premissa segundo a qual toda norma jurídica tem estrutura lógica de um juízo
hipotético, ao qual é ligada uma consequência jurídica, quando acontecido o fato precedente, chega--se ao
esquema proposto” (SHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 288).
25 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2008.
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018.
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A expressão linguística “regra-matriz de incidência”, decompondo o termo “regra”
obtém-se a significação de regra como sinônimo de norma jurídica, que corresponde a
construção do intérprete a partir do texto legislado, no percurso gerador dos sentidos até
alcançar a norma jurídica estrito sensu na relação de coordenação e subordinação. E, o
termo “matriz” serve para estabelecer um modelo ou fórmula sintática na produção da
linguagem com a construção de normas individuais e concretas. O termo “incidência” se
relaciona ao conceito de aplicabilidade ou subsunção do fato jurídico relevante eleito pelo
legislador à norma jurídica, apta a produção dos efeitos que lhe são inerentes.
Na construção dos conceitos conotativos das normas, o antecedente normativo
que possui caráter descritivo de um fato social com a finalidade de delimitação fenomênica
para produção dos efeitos jurídico, e exige a correlação com a conduta ou evento, em
determinado local e espaço temporal27. Assim, na norma jurídica tributária é composto
por (i) um critério material delineador do comportamento ou ação; (ii) um critério temporal
que condiciona a ação no tempo; e, (iii) um critério espacial que identifica o espaço da
ação.
Já, no consequente normativo que possui caráter prescritivo de disciplinar as
relações intersubjetivas, e com a função de estabelecer uma relação jurídica entre sujeitos
com a imposição de um dever jurídico, necessita de aspectos que impliquem a delimitação
subjetiva e indutor da prestação. De modo que constitui elementos ou aspectos da matriz
de incidência tributária (i) um critério pessoal delineador dos sujeitos ativo e passivo, e (ii)
um critério quantitativo que qualifica o objeto da prestação.
A ausência de um desses critérios, integrantes do antecedente e consequente
normativo, demonstra uma imprecisão da norma jurídica, que se ausente os critérios numa
relação de coordenação na mensagem linguística transmitida, reduz indevidamente o
sentido deôntico e compromete a regulamentação objetivada pelo legislador, sendo
ineficaz no plano dos fatos, isto é, não produz os efeitos jurídicos.
3.1 Critério material
O critério material da hipótese de incidência tributária, nas lições do mestre
GERLADO ATALIBA consistes na “própria consistência material do fato ou estado de fato
27 “... todo fato é um acontecimento determinado por coordenadas de tempo e espaço e que a função da
hipótese é oferecer os contornos que permitam reconhecer um acontecimento toda vez que ele ocorra, a
descrição produzida pelo legislador deve, necessariamente, conter diretrizes de ação, de tempo e de lugar
(CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 399).
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criado pela hipótese de incidência.; é a descrição dos dados substanciais que servem de
suporte à hipótese de incidência28”.
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Este aspecto permite a caracterização e a individualização da espécie tributária,
extraindo dados para a fixação de subespécies tributárias29. Entretanto, não se deve
confundir o critério material com o objeto da tributação ou obrigação tributária, assim
compreendidas com a própria prestação e a manifestação da realidade econômica atingida
pela tributação30.
Notadamente, o aspecto material pode assumir uma multiplicidade formas, mas
sempre relacionado ao um fato ou estado que demonstre a produção de riquezas ou
valoração econômica.
O doutrinador espanhol SÁINZ DE BUJANDA apresenta cinco situações mais
importantes que caracterizam a materialidade do tributo a saber: o acontecimento
material; um ato ou negócio jurídico; o estado ou qualidade da pessoa; a atividade e a
mera titularidade de direitos31.
O critério da hipótese prevista na norma jurídica que delimina o núcleo essencial
do acontecimento que se transporta ao fato jurídico, que com conteúdo descritivo de um
comportamento humano, designativas de ações ou estados que as envolvem. É composto
por (i) um verbo que representa uma ação com perspectiva de uma atividade futura ou o
estado das pessoas que desencadeiam efeitos; (ii) complemento indicativo desta ação de
necessária ocorrência.
A ação humana é uma atividade voluntária e ponderada, possuindo a pretensão
de modificação de uma situação de fato mediante uma ação ou omissão, alcançando um
resultado naturalístico. O estado é uma conjuntura que se encontra a pessoa em
determinada condição, caracterizada pela espontaneidade, sem, no entanto, produzir
qualquer modificação voluntária por meio de ação humana.
Com enfatiza AURORA TOMAZINI DE CARVALHO o núcleo do critério pessoal é
invariavelmente pessoal, pois os fatos devem ser relevantes para o direito, com a função
de disciplinar relações intersubjetivas, necessariamente, envolvem pessoas.
28 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 106.
29 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 106.
30 SHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 302.
31 BUJANDA, Sáinz apud SHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 303.
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Acontecimentos impessoais são irrelevantes dada a sua referibilidade com o sistema social.
Ações que representam linguagem individual como ações intrassubjetivas ou
complementos autorreferenciais não se inserem no núcleo material da descrição
hipotética32.
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3.2 Critério espacial
O aspecto espacial da hipótese de incidência tributária possui como caracteres a
limitação do local em que o evento tributário deve ocorrer, que sem o isolamento
metodológico, possui conexão com a materialidade e a temporariedade, que configuram
o fato jurídico tributário.
As diretrizes de espaço como antecedente normativo pode ser apresentar de forma
expressa no texto normativo (plano da expressão) e em outros casos, devem ser objeto de
construção pelo intérprete a partir de indícios deixados pelo legislador33 (plano das
significações normativas).
PAULO DE BARROS CARVALHO elaborou três níveis de coordenadas de espaço
dos antecedentes normativos tributários34, em critérios característicos, são eles: (i)
predeterminados como os locais específicos para deflagração de determinado
acontecimento como as repartições aduaneiras, com existência reduzida, denotando a
presença de um regime especial e delimitação pormenorizada do legislador; (ii) regionais
ou específicos quando a coordenada de espaço não dedica espaços exclusivos, dentro de
âmbitos mais extensos e dilatados para efetivar os eventos tributários, com uma relativa
elaboração legislativa; e, (iii) genérico ou territorial que transpassem os limites locais ou
regionais e coincidam com o âmbito de vigência territorial da norma, seja o local em que
ocorra o fato dentro da latitude de eficácia da norma são emanados os efeitos jurídicos
correspondentes.
Realizando uma distinção no nível genérico ou territorial proposto pelo autor,
AURORA TOMAZINI DE CARVALHO destacou uma quarta hipótese, o critério espacial
universal, que corresponde a qualquer lugar que transpasse os limites do âmbito
32 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 403.
33 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 405.
34 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 341.
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territorial35 em que a regra está apta a produzir seus efeitos, no plano da eficácia. É a
hipótese da incidência do imposto de renda em acontecimentos ocorridos no exterior por
brasileiros residentes no país, integrando o conceito de extraterritorialidade da lei.
3.3 Critério temporal
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Em determinadas situações de fato assume relevância o conhecimento preciso do
instante para surgimento da obrigação, em busca da realidade temporal delimitada. Assim,
o critério temporal são os signos que permitem identificar o momento da ocorrência do
evento para a construção do fato jurídico tributário, que da mesma forma que o critério
espacial, pode ser identificado de forma implícita na norma jurídica.
Importante, destacar que a eleição como critério material de um fator de ação pelo
legislador, aparentemente, pode confundir com o critério material36. Isso ocorre quando
a descrição da ação que caracteriza o aspecto material e demarca a sua realização jurídica
se mostra complexa e sucessiva no tempo.
O legislador em diversas oportunidades demonstrou a realização deste equívoco,
como se apresenta no art. 1937 do CTN, quando estabelece como aspecto material o
momento do fato tributário no imposto sobre a importação de produtos estrangeiros.
Os sistemas podem fixar os momentos para realização dos eventos para produção
de efeitos jurídicos que lhe são inerentes, com certa autonomia dentro do próprio sistema
jurídico. A título exemplificativo a importação de mercadoria se considera consumada
como fato jurígeno para o direito tributário com o desembaraço aduaneiro, para o direito
comercial com a assinatura do contrato e para o direito marítimo quando a embarcação
transpõe as fronteiras38.
35 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 409.
36 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 345.
37 Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como
fato gerador a entrada destes no território nacional.
38 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 415.

23

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

O critério temporal possui como funções, (i) a identificação com precisão do exato
momento em que ocorre a materialidade do fato gerador, (ii) a identificação da lei aplicável
com importância para o início da vigência normativa39 40.
Segundo LUÍS EDUARDO SHOUERI41 a fixação do critério temporal não precisa ser
expressa no texto legal quando se tratar de hipóteses tributárias instantâneas. E, identifica
que alguns tributos periódicos possuem a antecipação do critério temporal como no caso
do imposto sobre propriedade de veículos automotores quando fixa este aspecto no 1º de
janeiro de cada ano, ao estabelecer uma ficção jurídica.
Com efeito, o aspecto temporal pode indicar um ponto na linha cronológica e não
períodos pré-determinados, sendo relevante a classificação dos fatos geradores em
instantâneos, continuados e complexivos. À luz da teoria do direito podem ser
conceituados como (i) instantâneos os fatos que se esgotam ou tornam-se
perfectibilizados em determinada unidade temporal; (ii) continuados aqueles em que
demonstram uma situação duradoura e repetida; e, (iii) complexivos seria formado por
aqueles acontecimentos que precisassem passar por um processo de formação, dado em
várias unidades de tempo42.
Aos que entendem existir fato gerador complexivo como ALFREDO AUGUSTO
BECKER43 defende que a incidência da norma jurídica somente se desencadeia depois de
realizado a hipótese de incidência, que nos estados de fato realizam-se no momento
determinado pelo legislador como o dia 31 de dezembro de cada ano no caso do imposto
de renda e o aspecto material corresponda a renda auferida no ano calendário.
3.4 Critério pessoal
O aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária possui como feixe de
informações linguísticas que possibilitam identificar os sujeitos da relação jurídica
tributária, quando da constituição do fato jurídico tributário, que decorre da imputação
39 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 267.
40 Cf. art. 144 do CTN.
41 SHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 304.
42 LINS, Robson Maia. A reiteração e as normas jurídicas tributárias sancionatórias – A multa qualificada da
Lei 9.430/96”. In: VII Congresso Nacional de Estudos Tributários: Direito Tributário e os Conceitos de Direito
Privado. São Paulo: Noeses, 2010, p. 1.111.
43 BECKER, Alfredo Augusto apud COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 15.
ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 492.
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por ato de autoridade do dever jurídico na hipótese hipotética construída pelo enunciado
prescritivo.
Tem-se por sujeito ativo o titular do direito subjetivo, quem a norma jurídica
confere o direito de exigir o cumprimento da conduta prescrita. E sujeição passiva a quem
é conferido o dever de cumprimento da prestação jurídica.
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Alguns critérios são desenvolvidos pela doutrina para a definição dos sujeitos da
relação jurídica, de modo que escolha pelo legislador não totalmente livre e abera, são
necessários alguns parâmetros.
O mestre GERALDO ATALIBA aponta que o aspecto pessoal ou subjetivo é que
detém a qualidade inerente à hipótese de incidência, numa conexão entre o núcleo da
hipótese e duas pessoas que são erigidas à sujeitos da obrigação em virtude de um fato
imponível44.
Na sujeição ativa o critério norteador da relação jurídica tributária, pressupõe a
existência de personalidade jurídica de direito público, recaindo no exercício da
competência tributária delineada no direito interno pela Constituição Federal, embora seja
passível de delegação a capacidade tributária com as funções de arrecadar e fiscalizar
tributos.
Notadamente, a delimitação do sujeito passivo é construída a partir da
interpretação da norma constitucional, que por exemplo, nos impostos “é a pessoa que
revela capacidade contributiva, ao participar do fato imponível, promovendo-o ou dele
retirando proveito econômico45”.
Deveras, o legislador na delimitação da sujeição passiva deve eleger entre a
multiplicidade de sujeitos nas relações econômicas que são complexas, pelo menos um
que possua alguma relação com acontecimento descrito na hipótese de incidência, e se
insira na relação de causalidade entre o fato e a consequência na norma em seu sentido
deôntico completo.
44 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 80.
45 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 80.
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AURORA TOMAZINI DE CARVALHO46 com relação as diretrizes subjetivas para
identificação das pessoas da relação jurídica-tributária, de acordo com suas características
e amplitudes propõe a classificação em (i) individuais como aquelas que apontam para um
único sujeito; (ii) genéricas, as que delimitam um conjunto de pessoas ocuparem um dos
pólos da relação jurídica; e, (iii) coletivas, que são aquelas em que a norma indica os
membros de uma comunidade.
A regra-matriz de incidência tributária é uma norma estruturada e padronizada,
funcionando como um modelo a ser seguido pela autoridade a partir da leitura e
interpretação da norma geral e abstrata para a aplicação da norma individual em concreto
(ou fato imponível). Logo, com alto grau de abstração para alcançar os casos e incidir a
norma jurídica tributária há uma demarcação geral delimitadora de uma classe de sujeitos
que farão parte da relação jurídica a ser instaurada47.
Normalmente, pela sistemática de delimitar a competência do poder de tributar
dos entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na Constituição Federal,
amparado pelo critério da autonomia e evitar a existência de conflitos federativos, a
sujeição ativa da relação tributária se constrói a partir da interpretação de norma de
competência tributária, decorrendo diretamente da lei fundamental.
Quanto a sujeição passiva, GERALDO ATALIBA48 defende que a Constituição
Federal ao designar de forma expressa ou disciplinar aspectos implícitos da hipótese de
incidência, não deixa margem ao legislador ordinário para designar os sujeitos que devem
suportar a obrigação tributária, por dicção ostensiva ou confirmadas pelos princípios da
retribuição, da proporcionalidade ou da capacidade contributiva.
Porém, isso não significa que o legislador possa eleger mais de uma pessoa para
compor a relação jurídica tributária, através da responsabilidade como decorrência da
imputação de norma sancionatória em face de ilícito cometido pelo sujeito passivo,
prevendo hipóteses de solidariedade ou subsidiariedade, no entanto, devem possuir uma
causalidade com a regra-matriz de incidência tributária49, notadamente o aspecto material
que delimita a conduta ou estado.
46 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 422.
47 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 423.
48 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 81.
49 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 86.
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3.5 Critério quantitativo
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O critério quantitativo da hipótese de incidência tributária permite a delimitação
no consequente normativo, do aspecto prestacional do dever jurídico no modal
obrigatório, indicando o objeto da relação jurídica instalada entre os sujeitos, que se divide
em base de cálculo e alíquota para os tributos dotados de variabilidade em sua apuração
ou somente valores expressos quando submetidos a uniformidade de valores, de acordo
com a técnica legislativa50.
A base de cálculo como componente do aspecto quantitativo é medida ou
referência de grandeza instituída na regra-matriz de incidência tributária que possui a
finalidade de dimensionar, medir ou estimar a intensidade do fato jurídico tributário,
consequentemente, medindo as proporções reais do fato que corresponde a um evento
com carga valorativa econômica.
PAULO DE BARROS CARVALHO51 destaca a existência de três funções inerente à
base de cálculo, (i) medir as proporções reais do fato; (ii) compor a específica determinação
da dívida; e, (iii) confirmar, infirmar ou afirmar o critério material da descrição do
antecedente da norma.
A função de delimitação das proporções reais do fato jurídico tributário assume
relevo na regra-matriz, que se traduz num esquema lógico-estrutural com carga semântica,
e deve necessariamente anunciar a grandeza do evento, com a conexão aos aspectos
inerentes à materialidade do tributo ou ao objeto da conduta, como por exemplo se
dimensiona com os termos linguísticos como “valor da operação”, “valor venal”, “valor
arbitrado”, “faturamento”, dentre outros. É certo que o legislador possui um espectro de
liberdade maior, mas detido por “obstáculo lógico de não ultrapassar as fronteiras do
fato52”.
E, a função comparativa ou veritativa com o critério material da regra-matriz de
incidência permite identificar com clareza solar a natureza jurídica do tributo53 e atestar a
correlação lógica entre o padrão de medida e o núcleo do fato dimensionado.
50 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 410.
51 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 413.
52 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 414.
53 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 15. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 939.
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O legislador ao fixar os critérios da base de cálculo deve demarcar com precisão
os fatos que ostentem signos de riqueza para expressar o impacto da tributação,
efetivando os desígnios do princípio da capacidade contributiva, que em última análise,
preserva a igualdade tributária e permite o atingimento da justiça fiscal, encontrando
condições para o sujeito passivo suportar a carga econômica do tributo.
A alíquota é elemento integrante do aspecto quantitativo que viabiliza o
dimensionamento numérico de uma obrigação tributária em pecúnia, incidente por mero
cálculo matemático sobre a base de cálculo com valoração econômica. E pode ser fixada
em forma de percentuais, como no imposto sobre a renda54 ou, que seja apurada em
termos monetários, variando-se em unidades determinadas pela base de cálculo, com por
exemplo na contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis55.
Com efeito, a utilização das alíquotas como vetor de apuração variável dos valores
do tributo permite que seja implementado a progressividade ou seletividade de acordo
com os critérios constitucionais que valoram determinados fatos jurídicos tributários, com
aspectos extrafiscais56, e em certa medida, a proporcionalidade na distribuição da carga
tributária.
4. A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
A regra-matriz de incidência tributária possuem duas funções operativas que
consistem em (i) delimitar o âmbito de incidência da norma tributária, na construção da
norma individual em concreto por um ato de autoridade, e (ii) o controle administrativo e
judicial da constitucionalidade e da legalidade que insere no plano da contextualização das
significações estruturadas (S4).
Como destaca VALTER DE SOUZA LOBATO57 se obtém uma adequada
interpretação das normas jurídicas através de sua valoração pelos Tribunais, delimitando
seu sentido e escopo de aplicação, permitindo com isso, uma reflexão teórica sobre os
54 Cf. art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
55 Cf. art. 5º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001.
56 “Qualquer que seja a forma de fixação da alíquota, contudo, deve o legislador manipulá-la de maneira a
observar, sempre, o princípio da capacidade contributiva e do não confisco, salvo as exceções expressamente
previstas na Constituição da República, relacionadas aos tributos extrafiscais (LINS, Robson Maia. Curso de
direito tributário brasileiro. São Paulo: Noeses, 2019, p. 9421).
57 LOBATO, Valter de Souza. O princípio da confiança retratado no Código Tributário Nacional. A aplicação
dos artigos 100 e 146 do CTN. A análise de casos concretos. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças
Públicas v. 6, n. 35, p. 42-70, nov.-dez. 2012.
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temas à luz do exame dos casos concretos, que são cercadas de singularidades fáticas
complexas, possibilitando com profundidade, a real compreensão dos institutos jurídicos.
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Vamos abordar alguns casos para verificar se as premissas teóricas deste artigo
que incursiona no fenômeno da linguagem jurídica e estudos dos signos, no plano lógicosintático, no plano semântico e no plano pragmático, e no percurso gerador dos sentidos
do texto normativo, estão ou não sendo observados no âmbito dos Tribunais Superiores.
No ano de 2005 uma empresa optante pelo regime tributário simplificado
(“Simples Federal”), impetrou um mandado de segurança contra ato do Delegado da
Receita Federal em Blumenau/SC com a finalidade de ver reconhecimento o direito líquido
e certo em não ser tributado os ganhos de capitais obtidos na alienação de ativos
permanentes, por ausência de previsão legal e violação do princípio da legalidade em face
do conteúdo normativo da Instrução Normativa nº 78, de 24 de julho de 1998.
Alegou em breve linhas que, a Lei nº 9.317, de 1996, que estabeleceu o regime
tributário das microempresas e empresas de pequeno porte e instituiu o SIMPLES, em
momento algum previu a tributação por imposto de renda de ganho de capital para as
optantes deste regime especial. E que no art. 3º traz os diversos tributos que estão
englobados no pagamento do SIMPLES.
Na sentença de primeiro grau de jurisdição, afastou-se a tributação em razão da
Lei nº 9.317, de 1996, por não fixar a base de cálculo e nem alíquota do imposto de renda
sobre a alienação de ativos. O Tribunal Regional Federal manteve a sentença, convalidando
os fundamentos.
No Recurso Especial nº 972.264/SC a empresa impetrante argumentou a violação
do artigo 3º, § 2º, da Lei 9.317, de 1996, uma vez que "a Lei 9.317/96, de caráter especial,
não tratou da tributação dos ganhos de capital decorrentes da alienação de bens do ativo
permanente das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES e a IN 78/98 só fixou o prazo de
pagamento do imposto de renda sobre o ganho”, ingressou em matéria a ser disciplinada
por lei.
A questão posta pelas premissas fáticas dos julgamentos pelo juiz “o quo” e
Tribunal de origem, denotam que no plano lógico-sintático, que orienta as relações entre
os formais em que os signos mantém entre si e a análise da estrutura lógica da norma,
desenvolveu o entendimento de que a Lei nº Lei 9.317, de 1996, ao definir a tributação por
ganho de capital das empresas optantes do SIMPLES, deixou de fixar o aspecto quantitativo
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da regra-matriz de incidência, portanto, sem eficácia até delimitação pelo legislador em
respeito ao princípio da estrita legalidade.
Conclui-se que, no percurso gerador do sentido dos textos jurídicos, se limitou ao
plano da expressão (S1) do sistema dos enunciados prescritivos e o plano das proposições
jurídicas (S2) do sistema dos conteúdos significativos. O primeiro plano de interpretação
no qual é representando pelo suporte físico da norma, com alto grau de dispersão, sem
que se caracterize em enunciado prescritivo, iniciando o processo de interpretação, sem
transmissão de um conteúdo completo num processo comunicacional58. No segundo
plano, o intérprete ingressa no sistema dos enunciados prescritivos atribuindo valores e
significações compreendidos isoladamente e associadas num conjunto normativo, são
consideradas na forma em que se apresentam. Nesta etapa interpretativa trabalha com
lógica alética (“S é P”)59.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial nº 972.264/SC, no acórdão julgado em 18 de novembro de 2010, no voto do
relator então Ministro Luiz Fux, enveredou por outra construção interpretativa, colmatando
a regra-matriz incidência tributária, aplicando o art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995, que
disciplina sobre a alíquota de 15% à título de imposto de renda, reconhecendo a fixação
da base de cálculo pela alínea “d” do § 2º do art. 3º , § 2º, alínea "d", da Lei 9.317/96 (atual
artigo 13, § 1º, inciso VI, da Lei Complementar 123/2006). Houve o ingresso interpretativo
no plano das significações normativas ou normas jurídicas stricto (S3). Confira-se:
Destarte, sobressai a observância ao princípio da reserva absoluta da
lei para instituição de tributo, uma vez que a interpretação
sistemática do Código Tributário Nacional e das Leis 9.317/96 e
9.249/49 permite inferir os aspectos indispensáveis da norma
tributária impositiva: o aspecto material (disponibilidade econômica
ou jurídica de renda advinda da alienação do ativo permanente), o
aspecto espacial (no território nacional), o aspecto temporal
(momento em que ocorrer a alienação com resultado positivo), o
aspecto pessoal (União, como sujeito ativo, e a empresa optante pelo
Simples, como sujeito passivo) e o aspecto quantitativo (a base de
58 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito – o constructivismo lógico-semântico. 6.
ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2019, p. 260.
59 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. rev. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 65.
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cálculo consistente no ganho de capital auferido e a alíquota de 15%
aplicável às pessoas jurídicas).)60.
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Em outro caso, o Estado do Rio Grande do Sul promoveu a exigência dos
estabelecimentos comerciais adquirentes de mercadorias em outras unidades da federação
o recolhimento antecipado do ICMS, com fundamento no Decreto Estadual nº 40.900, de
1991. E, conforme situação narrada, a mercadoria adquirida em operações interestaduais
em grandes quantidades pela recorrente seria destinada a posterior comercialização.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento da apelação e do
reexame necessário em mandado de segurança, firmou o entendimento que o Estado não
pode exigir o pagamento antecipado das diferenças de alíquotas interestadual e interna
de ICMS, por meio de decreto, pois o fato gerador do tributo ocorre no momento da
entrada no estabelecimento do adquirente, concluindo, que não pode haver a alteração
do aspecto temporal da hipótese de incidência tributária sem alteração por lei.
O Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, sob o argumento
de violação aos artigos 150, § 7º; 155, e 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal. E que,
o sistema de cobrança antecipado, que “não se confundiria com o elemento temporal do
fato imponível do ICMS”. Haveria a confusão de interpretação do aspecto do fato gerador
com o prazo de pagamento.
No plano semântico se estuda a partir da teoria da comunicação a relação dos
signos com os objetos que representam, numa operação denotativa dos enunciados da
norma geral e abstrata pata que se elabore a norma individual e concreta. Os enunciados
prescritivos devem ser interpretados em busca da significação de subsunção, preenchendo
a estrutura lógica-sintática da norma, impingido seu conteúdo material61.
A norma jurídica de que versa a controvérsia no regulamento do ICMS, assim,
prevê:
60 BRASIL, STJ, Recurso Especial nº 972.264/SC. Ministro relator Luiz Fux. J. de 18 de novembro de 2010.
Recorrente: Artefatos de Madeira Canta Galo Ltda. Requerida: Fazenda Nacional. Primeira Turma. Disponível
em
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200701785549&dt_publicacao=30/1
1/2010. Acesso em 02 out 2021, p. 13.
61 ZOMER, Silvia Regina. A constituição da norma de lançamento tributário: uma análise lógico-sistemática.
131 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Católica de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 62.
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Art. 43. O imposto será pago, observado o disposto no art. 39, dentro
dos prazos previstos no Apêndice III deste Regulamento, ressalvadas
as hipóteses previstas nos arts. 46 a 48, 50 e 51.
[...]
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Art. 46 - O disposto no art. 43 não se aplica, devendo o imposto ser
pago:
[...]
VI - no momento da entrada das mercadorias relacionadas no
Apêndice XX no território deste Estado, se recebidas de outra
unidade da federação por estabelecimento que comercialize
mercadorias.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento virtual pelo Plenário do Recurso
Extraordinário nº 598.677/RS, em março de 2021, negou provimento ao recurso
extraordinário e fixou a tese do tema 456, que em seu conteúdo prevê: “A antecipação,
sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência
do fato gerador necessita de lei em sentido estrito [...]”.
É relevante para desenvolvimento do raciocínio jurídico analisar os argumentos
jurídicos em que se assentou a Corte Constitucional.
Na lavra do voto do Ministro Dias Toffoli, o pagamento de uma exação tributária
não integra a regra-matriz de incidência tributária, sendo possível sua delimitação em
decreto do Poder Executivo. Destacou, com parâmetro nas lições de Paulo de Barros
Carvalho, que a ocorrência do fato gerador surge a obrigação tributária, de forma
automática e infalível, sendo objeto do pagamento, disciplinado este por obrigação
acessória (cf. art. 113 do CTN), após o lançamento do crédito. E antes da ocorrência do
fato gerador, não há obrigação tributária, que no caso ao se antecipar o surgimento da
obrigação, e por decorrência do aspecto temporal atinge aspectos da regra-matriz de
incidência, exigindo lei em sentido estrito. Transcreve-se trecho do acórdão:
De tudo quanto até aqui exposto, é de se observar que a
jurisprudência da Corte, há muito, admite a figura da antecipação
tributária, desde que o sujeito passivo (contribuinte ou substituto) e
o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da
incidência da respectiva obrigação e que haja uma relação de
conexão entre as fases, de modo que se possa afirmar que a fase
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preliminar é efetivamente preliminar da outra. A par disso, como, no
regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa
é o momento (critério temporal) da hipótese de incidência, entendo
que as únicas exigências do art. 150, § 7º, da Constituição são as de
que a antecipação se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador
esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. A
cobrança antecipada do ICMS constitui simples recolhimento
cautelar enquanto não há o negócio jurídico da circulação sobre o
qual a regra jurídica, quanto ao imposto, incide. Apenas a
antecipação tributária com substituição é que está submetida à
reserva de lei complementar, por determinação expressa do art. 155,
§ 2º, inciso XII, alínea b, da Constituição62.
Defendemos quando discorremos sobre as bases teóricas sobre o aspecto
temporal da regra-matriz que a incidência somente se desencadeia depois de realizado a
hipótese fixada em termos descritos no antecedente normativo, isto é, deve possuir relação
de causalidade com o aspecto material.
A materialidade que decorre da demarcação realizada pelo art. 155, inciso II e § 2º,
inciso VII da CF envolve as operações de circulação de mercadorias, e nas operações que
destinam bens a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, adotará a alíquota
interestadual, com a aplicação do diferencial de alíquota.
O regime de diferencial de alíquotas funciona como verdadeiro instrumento de
compensação, não interferido na delimitação do antecedente normativo que deve
corresponder ao exato momento em que se perfectibiliza o fato gerador, que somente se
completa pela transferência da titularidade da mercadoria63. Ilação que decorre no sentido
de que não pode ser considerada a antecipação do aspecto temporal para o ingresso da
mercadoria quando passe os limites territoriais do Estado, ressalvada uma interpretação
conforme sem redução de texto, compreendendo a significação de que este momento
coincida com o estabelecimento situado no Estado de destino.
62 BRASIL, STF, Recurso Extraordinário nº 598.677/DF. Ministro relator Dias Toffoli. J. de 19/03/2021 à
26/03/2021. Requerente: Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Requerida: Juliana Enderle da
Fontura.
Tribunal
Pleno
virtual.
Disponível
em
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755764192. Acesso em 02 out 2021,
p. 14.
63 CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 9. ed., rev e ampl. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 47 e 339.
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Nesse aspecto, a fundamentação da Corte Constitucional firmou uma
interpretação da norma jurídica no plano da contextualização das significações
estruturadas (S4) num vínculo de coordenação sobre a estrutura com a regra constitucional
que somente permite a criação de hipótese de substituição tributária por lei ordinária, não
admitindo-se a alteração do aspecto temporal da regra-matriz de incidência por decreto.
No terceiro caso, uma empresa montadora e comercializadora de carrocerias de
ônibus efetuou alguns contratos de antecipação de contrato de câmbio (ACC) e fui
submetida a tributação por imposto sobre operações financeiras (IOF), no período de
janeiro à março de 2008, por meio do Decreto nº 6.391, de 2008, que elevou a alíquota à
0,38 pontos.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que somente a liquidação do
contrato de câmbio se constitui em fato gerador do IOF, e o fato imponível com a emissão
do ACC, não se subsome regra-matriz de incidência.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial sustentando a violação aos arts. 63,
I e II, do CTN e 3º, § 1º, I, e 8º, XVII e § 5º, do Decreto n. 6.307/2007, sustentando que “(ACC)
é um empréstimo em moeda nacional dos recursos a serem recebidos como pagamento
da exportação antes do embarque das mercadorias. É um financiamento concedido por
agente financeiro”.
No plano pragmático, a incidência normativa é aferida sob o ângulo da dimensão
significativa dos textos jurídicos, que envolve a linguagem de provas e como os utentes
aplicam os signos de interpretação64.
Com efeito, é imprescindível a análise do aspecto material da regra-matriz de
incidência do IOF para construção de uma interpretação pragmática e enquadramento ou
não do adiantamento do contrato de câmbio como hipótese de incidência. De modo que,
prescreve o art. 63 do CTN:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e
valores mobiliários tem como fato gerador:
[...]
64 ZOMER, Silvia Regina. A constituição da norma de lançamento tributário: uma análise lógico-sistemática.
131 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Católica de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 64.
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II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de
moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente,
ou sua colocação à disposição do interessado em montante
equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à
disposição por este.
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O Superior Tribunal Justiça no julgamento pela Primeira Turma do Recurso Especial
nº 1.452.963/SC, em 18/05/2021, negou provimento ao recurso especial. Na
fundamentação, o relator Ministro Gurgel de Faria, desenvolveu sua linha interpretativa no
sentido de que somente constitui fato gerador do IOF a liquidação do contrato de câmbio,
assim compreendida como “a efetiva troca de moeda”, que em conexão do aspecto
quantitativo na relação lógica-sintática, “é representada pelo montante em moeda
nacional, recebido, entregue ou posto a sua disposição”. Em sua digressão afirma
categoricamente em seu voto:
No âmbito das exportações, a venda de mercadorias e serviços é
formalizada, em regra, mediante um contrato firmado entre a
empresa nacional e o adquirente estrangeiro. O pagamento é
realizado pela moeda do país importador. Todavia, o exportador
brasileiro deve recebê-lo em moeda corrente brasileira, recebida por
operação de câmbio, a ser intermediada por instituição financeira. De
acordo com o seu interesse, pode formular um ACC, para antecipar
esse valor, sujeitando-se aos seus consectários pertinentes.
Com efeito, o ACC representa uma antecipação da obrigação
contratual formulada com a instituição financeira, que tem por objeto
pagar ao exportador o preço em moeda nacional da moeda
estrangeira adquirida para entrega futura Conclui-se que há um
liame, um vínculo indissociável, entre o ACC e a operação de câmbio,
na medida em que se antecipa para o exportador nacional uma
importância que irá se concretizar com o recebimento da moeda
estrangeira, advinda da efetiva exportação dos bens ou serviços.
Nesse contexto, o ACC não representa uma operação de crédito, a
despeito das alegações da Fazenda Nacional, embora não se negue
a antecipação de numerário que ela representa. Trata-se de uma
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operação de câmbio de forma antecipada, e assim deve ser tributada,
pois vinculada a compra a termo de moeda estrangeira65.
A solução da lide perpassa pela interpretação e construção do significado
“operação de câmbio”. O Banco Central do Brasil define como operação de câmbio a
compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com ouro-instrumento cambial,
realizadas com instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. E distinguindo do
contrato de câmbio, que instrumentaliza a operação, o ACC como o “adiantamento sobre
contrato de câmbio constitui antecipação parcial ou total por conta do preço em moeda
nacional da moeda estrangeira comprada para entrega futura, podendo ser concedido a
qualquer tempo, a critério das partes66”.
Portanto, a interpretação parte da construção do sentido das expressões
linguísticas pelos exegetas na criação de norma jurídica individual e concreta a partir da
regra-matriz de incidência, e atribui sentido de que a antecipação do contrato de câmbio
constitui um evento que não incorpora o fato jurídico em suas vigas mestras como uma
operação de compra e venda de moeda estrangeira de efetiva entrega da moeda em
caráter estável e definitivo.
Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça firmou a interpretação da norma
jurídica no plano das proposições jurídicas (S2) que são significações isoladas construídas
pelo intérprete a partir dos enunciados prescritivos e no plano normas jurídicas stricto
senso (S3) que estão estruturadas num sentido deôntico completo.
5. CONCLUSÕES
Consoante vimos no desenvolvimento deste artigo, norma jurídica estrito senso
compreende os enunciados prescritivos enquanto suporte físico ou texto normativo e os
conteúdos significativos estruturadas na forma de um juízo hipotético-condicional, no
dever-ser, produzindo mensagens deônticas modalizadas pelo permitido (P), proibido (V),
obrigatório (O), prescrevendo uma relação jurídica entre sujeitos determinados.
65 BRASIL, STJ, Recurso Especial nº 1.452.963/SC. Ministro relator Gurgel de Faria. J. de 18/05/2021.
Recorrente: Fazenda Nacional. Recorrida: Busscar Ônibus S/A em Recuperação Judicial. Primeira Turma.
Disponível:https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401067536&dt_public
acao=01/06/2021. Acesso em 02 out 2021, p. 10.
66 BRASIL, STJ. Banco Central do Brasil. Circular BACEN nº 3.672, de 24 de março de 2010. Disponível
em:https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cambiocapitais/normas_cambio/rmcci/regulame
nto_RMCCI.pdf. Acesso em 01 out 2021.
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A estrutura de uma norma jurídica é composta por duas proposições que possuem
finalidades distintas, que se dividem em (i) antecedente normativo com a função de
descrever um fato social de provável ocorrência e funciona como causa apta a produzir os
efeitos legais, e (ii) consequente normativo que tem a função de delimitar o vínculo
relacional entre dois ou mais sujeitos, vinculando os efeitos jurídicos inerentes.
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A regra-matriz de incidência tributária possui no antecedente normativo, (i) um
critério material delineador do comportamento ou ação; (ii) um critério temporal que
condiciona a ação no tempo; e, (iii) um critério espacial que identifica o espaço da ação. E
no consequente, (i) um critério pessoal delineador dos sujeitos ativo e passivo, e (ii) um
critério quantitativo que qualifica o objeto da prestação.
A norma jurídica enquanto construção dos sentidos pode se manifestar através de
4 (quatro) subsistemas ou planos interpretativos como método de ordenação estrutural: (i)
S1 – subsistema ou plano da expressão; (ii) S2 – subsistema ou plano das proposições
jurídicas; (iii) S3 – subsistema ou plano das significações normativas ou normas jurídicas
stricto senso; e, (iv) S4 – subsistema ou plano da contextualização das significações
estruturadas ou do sistema jurídico.
Deveras, constatou-se com exame de julgados nos Tribunais Superiores que a
interpretação das normas jurídicas e estudos dos signos, no plano lógico-sintático, no
plano semântico e no plano pragmático, e no percurso gerador dos sentidos do texto
normativo, vem sendo sedimentados no exercício constitucional da hermenêutica.
No Recurso Especial nº 972.264/SC o Superior Tribunal de Justiça, no plano lógicosintático construiu a interpretação da norma jurídica, aplicando o art. 3º da Lei nº 9.249, de
1995, que disciplina sobre a alíquota de 15% à título de imposto de renda, reconhecendo
a fixação da base de cálculo pela alínea “d” do § 2º do art. 3º, § 2º, alínea "d", da Lei 9.317/96
(atual artigo 13, § 1º, inciso VI, da Lei Complementar 123/2006), enveredando no plano das
significações normativas ou normas jurídicas stricto (S3).
E no Recurso Especial nº 1.452.963/SC, no plano pragmático, fixou a interpretação
e construção do significado “operação de câmbio” que não atingem o adiantamento de
contrato de câmbio, logo não se constitui na materialidade da regra-matriz de incidência,
firmou a interpretação da norma jurídica no plano das proposições jurídicas (S2) que são
significações isoladas construídas pelo intérprete a partir dos enunciados prescritivos e no
plano normas jurídicas stricto senso (S3) que estão estruturadas num sentido deôntico
completo.
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O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 598.677/RS, no plano
semântico, firmou uma interpretação da norma jurídica no plano da contextualização das
significações estruturadas (S4) num vínculo de coordenação sobre a estrutura com a regra
constitucional que somente permite a criação de hipótese de substituição tributária por lei
ordinária, não admitindo-se a alteração do aspecto temporal da regra-matriz de incidência
por decreto.
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RESUMO: O presente artigo visa apresentar elementos e exemplos de aplicação dos
negócios jurídicos processuais típicos e atípicos em contratos empresariais. Para isso,
primeiro se busca falar dos conceitos de autonomia da vontade privada e de negócio
jurídico, depois aborda a diferença entre os negócios jurídico típicos e os atípicos, e por
fim, explana a respeito da aplicação aos contratos empresariais supramencionada. Para
isso, o presente trabalho se pauta em uma pesquisa de cunho bibliográfico, que possibilita
a recuperação de conhecimentos já sistematizados em determinada área. Além disso,
materiais publicados em livros e trabalhos acadêmicos, são capazes de sustentar pesquisas
tendo como premissa o modo de acesso as fontes secundárias. Neste sentido, buscou-se
efetuar pesquisas em portais de periódicos, além de investigações relacionadas a leis,
decretos e documentos que pudessem sustentar a discussão aqui proposta. Destaca-se
que a pesquisa bibliográfica possibilita um estudo mais amplo sobre o tema, pois utilizase de uma grande quantidade de fenômenos, diferentemente da pesquisa realizada de
maneira direta.
Palavras-chave: Negócios Jurídicos Processuais. Aplicação. Contratos Empresariais.
Código Civil.
ABSTRACT: This article seeks to talk about the applicability of typical and atypical
procedural legal transactions, however, focusing this analysis within business contracts and
to list applications in these contracts. To do this, it first seeks to talk about the concepts of
autonomy of private will and legal transaction, then it addresses the difference between
typical and atypical legal transactions, and finally, it explains about the application to the
business contracts. For this, the present work is guided by bibliographic research, which
allows the recovery of knowledge already systematized in a certain area. In addition,
materials published in books and academic works can support research based on the
premise of access to secondary sources. In this sense, we sought to conduct research on
journals' portals, in addition to investigations related to laws, decrees and documents that
could support the discussion proposed here. It is noteworthy that bibliographic research
allows for a broader study on the topic, as it uses many phenomena, unlike research
conducted directly.
67 Mestrando em Direito pela Escola Paulista de Direito, Especialista em administração pelo Insper,
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1.INTRODUÇÃO
O Código de Processo Civil (CPC) de 1973 já previa a possibilidade de realização
de negócios jurídicos processuais típicos que, em breves palavras, é o poder de as partes
contratantes estipularem certos deveres, responsabilidades, poderes e outros
procedimentos processuais, além daqueles já previsto em lei. Entretanto, foi com o advento
do Novo Código de Processo Civil (NCPC) de 2015 que a aplicabilidade do instituto foi
dilatada. Isto porque os artigos 190 e 191 do NCPC/2015 foram redigidos como cláusulas
gerais e amplas, quase principiológica, com redação enxuta e simples e não taxativa. Isto
permite que, como dito, seja estendidas as possibilidades de aplicação deste expediente
jurídico além de otimizar a participação das partes na construção da decisão.
Claramente percebe-se que o legislador quis viabilizar, incentivar e aumentar a
cooperação e participação das partes envolvidas na questão conflituosa (enfatizando a
autonomia), além de tentar dar maior previsibilidade processual para busca da solução
mais aderente para elas. Porém, é preciso destacar que, mesmo que a legislação tenha sido
bastante permissiva e ampla ao permitir que os negócios jurídicos não se limitem a uma
forma trazida em lei; um claro benefício em prol da solução do conflito mais adequada às
necessidades das partes; esta regra também fomentou o aparecimento de dúvidas em
relação a segurança jurídica, pois a falta de um rol exemplificativo nos artigos 190 e 191
do NCPC/2015 pode gerar questionamentos que, no limite, deverão ser respondidos pelo
juiz da causa, já que este também é o fiscalizador do processo.
O presente artigo busca falar a respeito da aplicação do negócio jurídico
processual aos contratos empresariais, elencando algumas aplicações práticas em
contratos típicos e atípicos, considerando a presumível paridade entre as partes e a
possibilidade que este instituto trouxe para que estas negoceiem antes e durante o
processo judicial, dentro de certos limites, elencando bônus e ônus a cada um dos
exemplos.
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Desta forma, primeiro se busca falar do conceito autonomia privada,
diferenciando, brevemente, do conceito de autonomia da vontade. Ato contínuo, buscará
conceituar negócio jurídico abordando a diferença entre os negócios jurídico típicos e os
atípicos, e por fim, indicar aplicações possíveis para os contratos empresariais.
Para isso, o presente trabalho se pauta em uma pesquisa de cunho bibliográfico,
que segundo RODRIGUES (2007)68 possibilita a recuperação de conhecimentos já
sistematizados em determinada área. Além disso, o autor VERGARA (2016) 69 aponta que
materiais publicados em livros e trabalhos acadêmicos, são capazes de sustentar pesquisas
tendo como premissa o modo de acesso as fontes secundárias.
Neste sentido, buscou-se efetuar pesquisas em portais de periódicos, além de
investigações relacionadas a leis, decretos e documentos que pudessem sustentar a
discussão aqui proposta. Destaca-se que a pesquisa bibliográfica possibilita um estudo
mais amplo sobre o tema, pois utiliza-se de uma grande quantidade de fenômenos,
diferentemente da pesquisa realizada de maneira direta (GIL, 2008)70.
2.AUTONOMIA DA VONTADE E AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA
Segundo MIRANDA (2000)71, a consciência (interna) é requisito indispensável para a
vontade, seja na declaração, seja na manifestação. Faltando-se a consciência não há que
se falar em contrato.
Quando não há vontade, ou quando não há consciência da
exteriorização da vontade, não há declaração de vontade, ou ato
volitivo adeclarativo (tácito) que possa ser suporte fático de negócio
jurídico.
Divergente é a teoria da declaração (Erklärungstheorie) da doutrina alemã, que
indica que somente a vontade que é externada, ou seja, efetivamente declarada e expressa,
é, e pode, ser considerada válida.
Em vários ordenamentos jurídicos, inclusive o brasileiro, são aceitas as duas
teorias, não em sua totalidade doutrinária e quase sempre de maneira fundida, sendo que
a vontade é a centelha que alavanca e contribui para a formação de um negócio jurídico
68 RODRIGUES, W. C. Metodologia Científica. FAETEC/IST, 2007.
69 VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2016.
70 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1999.
71 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado – Parte Geral, Tomo III. 1a edição, atualizada por Vilson
Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, pg33
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que, inicialmente é interior e, porém, precisa ser externada de maneira clara, transparente
e inequívoca.
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Apesar de a Teoria da Declaração de Vontade ter origens em leis e códigos
antigos (Lei das XII tábuas e Lei 48 do Código de Hamurabi), vale destacar que foi somente
nos séculos XVIII e XIX que a autonomia vontade, que não é rigorosamente uma teoria mas
sim um princípio, teve uma evolução conceitual; isto porque, os ideais individualistas da
época influenciaram este princípio e regiam todo o desenvolvimento das relações privadas,
pois havia uma demanda por uma menor intervenção do Estado na vida particular.
Ocorre que, como muitos princípios e teorias a teoria da Declaração de Vontade
e o princípio da autonomia da vontade teve um movimento pendular onde, saiu de uma
intervenção estatal estrema, para um liberalismo e individualismo amplo, até a relativização
em razão de novos contextos políticos, sociais e econômico de uma sociedade que se
industrializava. Sendo assim, diante desse novo contexto, surge uma nova visão de
autonomia, que se afasta do vocábulo “vontade” e se aproxima do “privado”.
Assim ensina KELSEN (1998)72:
Na medida em que a ordem jurídica institui o negócio jurídico como
fato produtor de Direito, confere aos indivíduos que lhe estão
subordinados o poder de regular suas relações mútuas, dentro dos
quadros das normas gerais criadas por via legislativa ou
consuetudinária, através de normas criadas pela via jurídico-negocial.
A autonomia tem um caráter mais intangível e subjetivo, vinculado ao íntimo da
pessoa e a capacidade de autoafirmação. Entretanto, nem tudo ao qual a autonomia da
vontade gera tem interesse jurídico; sendo assim, cria-se um gênero que é a autonomia da
vontade privada, pois esta surge como o poder que os particulares possuem de regular
qualquer relação, através do exercício de sua vontade, sendo que, neste caso, sob a égide
de uma disciplina ou regras de um ordenamento jurídico.
Sendo assim, podemos entender que a autonomia de vontade privada, ou
simplesmente autonomia privada, tem um caráter mais objetivo, particular e concreto,
estando e está ligada ao negócio jurídico. Como diz CABRAL (2004)73.
Numa visão simplista dos institutos, pode-se resumir a diferença
afirmando que a autonomia da vontade relaciona-se com a liberdade
72 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 179.
73 CABRAL, Érico de Pina. A “autonomia” no direito privado. In: Revista de Direito Privado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 19(5)83-129, Jul/set 2004.
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de autodeterminação (manifestação da vontade livre) e a autonomia
privada ao poder de autorregulamentação (normas estabelecidas no
interesse próprio)
Portanto, apesar de ser gênero da autonomia de vontade, a autonomia privada
é fonte do negócio jurídico processual.
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Vale ressaltar o que diz COELHO (2012)74,
O princípio da autonomia privada não é ilimitado. Balizam-no a
ordem pública, a moralidade, a proteção da vontade livre e
consciente das partes e dos contratantes débeis.
Sendo assim, há clara limitação da autonomia privada.
Com o advento do NCPC/2015 foram ampliadas as possibilidades de
negociação procedimental em âmbito judicial, portanto, a vontade (elemento volitivo)
ganhou destaque no cenário processual, como um meio de efetivar a prestação
jurisdicional e tornar ela mais aderente aos interesses das partes.
Assim, como diz GAINO (2012):
A autonomia privada consiste no poder atribuído pelo ordenamento
jurídico aos sujeitos de direito, pessoas físicas e jurídicas, para criação
de ‘normas jurídicas primárias’, por meio de negócio ou contrato75.
Enfim, a autonomia da vontade é mais ampla e extensa e é base para a liberdade
nos contratos, no qual tenta afastar ao máximo a interferência Estatal. Já a autonomia
privada considera a libertada de contratar (liberdade contratual), porém limita o mesmo a
legislação.
3.NEGÓCIO JURÍDICO
A redução da lentidão processual através da maior cooperação e participação
das partes junto com a desburocratização e a simplificação do procedimento, foi um dos
principais objetivos buscados pelas alterações introduzidas no ordenamento nacional pelo
Novo Código de Processo Civil de 2015. Segundo TARTUCE (2015)76 isso é o suficiente
para auxiliar no resultado da prestação jurisdicional. Por isso, que se pode afirmar que,
74 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito civil: contratos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
75 GAINO, Itamar. A simulação dos negócios jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2012
76 TARTUCE, Flávio. Impactos do novo CPC no Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2015.
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Nas últimas décadas, o estudo do processo civil desviou nitidamente
sua atenção para os resultados a serem concretamente alcançados
pela prestação jurisdicional. Muito mais do que com os clássicos
conceitos tidos como fundamentais ao direito processual, a doutrina
tem-se ocupado com remédios e medidas que possam redundar em
melhoria dos serviços forenses. Ideias, como a de instrumentalidade
e a de efetividade, passaram a dar a tônica do processo
contemporâneo. Fala-se mesmo de “garantia de um processo justo”,
mais do que de um ‘processo legal’, colocando no primeiro plano
ideias éticas em lugar do estudo sistemático apenas das formas e
solenidades do procedimento (THEODORO JR. 2015, p. 49)77.
Percebe-se que os princípios da economia processual, segurança jurídica,
celeridade, autoregramento da vontade e outros, foram basilares para esta reforma do
código de processo civil.
Desse modo, segundo SPIRITO (2015)78 diante dessa evolução do processo
civil, é possível identificar a atuação proativa dos órgãos judiciários com o objetivo de
conduzir as partes em processo de conciliação e diálogo.
Além disso, pode-se considerar que há uma assunção do legislador, mesmo que
não expressa, de que a justiça “paternalista” pode não ser a melhor maneira de solucionar
eventuais conflitos.
Portanto, há uma tentativa de quebra de paradigma, na qual se atribuía ao
Estado “sempre” o poder de solucionar todos os conflitos da sociedade. Agora, apesar de,
em muitos casos, optativo, as partes podem estipular regras mais adequadas para as suas
relações, desde que respeitados os poderes do juiz; sendo o Estado apenas um fiscalizador
dos limites e da forma.
3.1. FATOS JURÍDICOS, ATOS JURÍDICOS, ATOS-FATOS JURÍDICOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS
77 THEODORO JÚNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum. v. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2015.
78 SPIRITO, Marco Paulo Denucci Di. Controle de formação e controle de conteúdo do negócio jurídico
processual. Revista dos Tribunais, v. 63/2015, p. 125-193, jun.-set/2015.
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Os fatos jurídicos devem ser compreendidos de forma genérica, bem como a
questão relacionada com as pessoas e as coisas. Segundo GONÇALVES (2016)79 a diversas
fases no direito sendo que ele nasce, desenvolve-se e extinguisse. Essas fases decorrem de
fatos, denominados fatos jurídicos, por terem a capacidade de produzir efeitos jurídicos.
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Ainda neste sentido, segundo MELLO (2015), fatos jurídicos são
“acontecimentos que produzem efeitos no mundo jurídico, causando o nascimento, a
modificação ou extinção da relação jurídica”.
Diante disso, podemos considerar que os fatos jurídicos podem ser classificados
em fato jurídico em sentido estrito, ato-fato jurídico e ações humanas.
Os fatos jurídicos em sentido estrito ou naturais, podem ser caracterizados
como aqueles que são involuntários, marcados pela casualidade natural, sem a
interferência da vontade humana e de origem da própria natureza, sendo que
juridicamente falando, são irrelevantes.
Diferente deste, o Ato-Fato jurídico são atos de origem da vontade do ser
humano, porém, somente as consequências são consideradas. De acordo com MELLO
(1988):
Há outras espécies em que o fato para existir necessita,
essencialmente, de um ato humano, mas a norma jurídica abstrai
desse ato qualquer elemento volitivo como relevante. O ato humano
é da substância do fato jurídico, mas não importa para a norma se
houve ou não vontade em praticá-lo. A essa espécie PONTES DE
MIRANDA dá o nome de ato-fato jurídico.80
Agora, em relação a ação humana, este também é conhecido como atos
jurídicos. Este possui a vontade humana como origem e pode ser distinguido em ilícito e
lícito. Neste sentido, podemos trazer o que diz VENOSA (2017):
[...] são considerados fatos jurídicos todos os acontecimentos que
podem ocasionar efeitos jurídicos, todos os atos suscetíveis de
produzir aquisição, modificação ou extinção de direitos. São fatos
naturais, considerados fatos jurídicos em sentido estrito, os eventos
que, independentes da vontade do homem, podem acarretar efeitos
jurídicos. Tal é o caso do nascimento mencionado, ou terremoto, que
pode ocasionar a perda da propriedade. Numa classificação mais
79 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 1 esquematizado: Parte geral: obrigações e contratos. 6. ed.
São Paulo: Saraiva, 2016.
80 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
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estreita, são atos jurídicos (que também podem ser denominados
atos humanos ou atos jurígenos) aqueles eventos emanados de
vontade, que tenham intenção precípua de ocasionar efeitos
jurídicos, que não.81
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Vale ressaltar que os atos jurídicos lícitos se dividem em atos jurídicos
voluntários (ou em sentido estrito) e negócio jurídico. O primeiro, como diz TARTUCE
(2015)82, é a mera realização de vontade do titular de um determinado direito, sem a
criação do um instituto jurídico, ou seja, há lei prévia. Já os negócios jurídicos são institutos
que estão intimamente ligados com a autonomia da vontade, e dentro desse contexto,
possibilitam a escolha do interessado jurídico. Além disso, possibilitam a estruturação do
conteúdo eficácia de dentro das relações jurídica. O negócio jurídico normalmente pode
ser identificado como um ato de autonomia privada, além disso, é pautado na
autodeterminação.
Neste sentido, diz FERNANDES (2010):
negócio jurídico, por ser um ato de autonomia privada, no qual o
sujeito estabelece o regulamento de seus interesses, consiste na
declaração de vontade, a que o direito chancela os efeitos
estabelecidos como desejados, honrando os requisitos de existência,
validade e eficácia que a norma impõe.83
Portanto, para a realização do negócio jurídico, os elementos do art. 104 do
código civil devem ser observados.
3.2.

INTERESSE PÚBLICO E COLETIVIDADE EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO

O Direito Processual Civil é uma das vertentes do Direito Público, desse modo,
segundo HARTMANN (2016)84 isso significa dizer que é um ramo regulado pelo exercício
do Estado. O NCPC/2015, parte de um modelo cooperativo, buscando sobretudo, dar
maior efetividade e eficiência dentro do processo de modo geral.
81 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
82 TARTUCE, Flávio. Impactos do novo CPC no Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2015.
83 FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito Civil: fatos jurídicos, 1 ed. Caxias do Sul: Educs, 2010.
84 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo do novo processo civil. 3. ed. Rio de Janeiro:
Impetus, 2016.
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Segundo DONIZETTI (2016)85 existem muitos debates doutrinários que falam a
respeito da possibilidade ou não de negócios jurídicos, figurando a União em um dos
polos, principalmente, porque conforme mencionado mais acima, quando se fala de
negócio jurídico é necessário a incidência do instituto da vontade.
Porém, segundo LEAL (2015)86 já existem entendimentos no sentido de que,
corroboram com a tese de que mesmo não emanando vontade, há algumas situações, por
exemplo, em que a Fazenda Pública pode tecer negócios jurídicos. Porém, a doutrina não
é uníssona nesse sentido, principalmente porque segundo o autor, a própria definição de
Poder Público, se pauta nas normas de Direito Administrativo, principalmente:
a) Supremacia do interesse público e
b) Indisponibilidade do poder público.
Segundo o enunciado de n° 255 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
“É admissível a celebração de convenção processual coletiva” (ENUNCIADOS, 2016)87 o
referido enunciado, deixa evidente que a Fazenda Pública não apenas pode fazer negócios
jurídicos, mas possui prerrogativas para fazer negócios jurídicos coletivos.
Além da Fazenda Pública, segundo PINHO (2016)88 o negócio jurídico
processual também dá margem a convenções processuais que envolvam a Ordem dos
Advogados do Brasil e os órgãos do Poder Judiciário para, como outro exemplo, estipular
calendário para implantação de processo eletrônico ou outros instrumentos para gerar
efetividade e eficiência. Assim, a dimensão que podem atingir os negócios jurídicos pelo
bem da coletividade é amplo e dependerá da disposição das partes de fazê-lo.
3.3. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL
Como visto, o negócio jurídico é um ato jurídico no qual possui como
característica a manifestação elevada de vontade, com o intuito de produzir efeitos na
esfera jurídica. Neste sentido, algo que era tratado de maneira restrita no CPC/1973, foi
ampliado com o advento do NCPC/2015, sendo que, agora as partes podem transacionar
85 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
86 LEAL André Cordeiro; SILVA, Maria dos Remédios Fontes; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. Processo,
Jurisdição e Efetividade da Justiça II. Florianópolis: CONPEDI, 2015.
87 ENUNCIADOS do Fórum Permanente de Processualistas Civil. Portal Processual. São Paulo, março de
2016.
Disponível
em:
<http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2015/
06/Carta-deVit%C3%B3ria.pdf>. Acesso em: 16 abril 2021.
88 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A relevância da negociação com princípios na discussão das
cláusulas de convenção processual: aplicação concreta dos postulados da advocacia colaborativa. Revista
de Processo. Revista dos Tribunais, v. 258/2016, p. 1230152, ago./2016.
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ônus, poderes, faculdades e deveres processuais mais adequados (GONÇALVES, 2015) e
aderentes aos seus interesses e objetivos.
Neste sentido, uma das melhores definições de negócio jurídico processual é o
que diz o professor DIDIER JÚNIOR (2016):
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negócio processual é o ato jurídico voluntário, em cujo suporte fático
se reconhece ao sujeito o poder de regular, dentro dos limites fixados
no próprio ordenamento jurídico, certas situações processuais ou
alterar o procedimento. Sob esse ponto de vista, o negócio jurídico é
fonte de norma jurídica processual e, assim, vincula o órgão julgador,
que, em um Estado de Direito, deve observar e fazer cumprir as
normas jurídicas válidas, inclusive as convencionais.89
Note que, apesar de conter o termo “processual”, estes negócios podem (e
devem) ser usadas fora deste, ou seja, não é necessário que um conflito esteja instaurado
no judiciário, é possível realizar um negócio jurídico processual em uma fase préprocessual, como em um contrato, memorando de entendimento ou um acordo simples.
Sendo assim, quando está sendo negociado um contrato empresarial, além das
questões relacionada ao objeto do contrato, questões processuais podem ser negociadas
para tentar prever possíveis problemas e delimitar maneiras mais eficazes de soluções
processuais, mesmo que essas soluções não estejam elencadas expressamente na lei.
3.4. CLASSIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS
3.4.1. NEGÓCIO PROCESSUAL TÍPICO
O negócio jurídico processual amplia as possibilidades de negociação das partes
que estão discutindo um contrato. Entretanto, é importante saber que este negócio é
classificado de acordo com sua tipicidade, utilizando o conceito de contratos inserido no
Código Civil.
Segundo Nogueira (2018):
Na doutrina civilista, é habitual encontrar a classificação dos
contratos em típicos, conforme estejam reconhecidos formalmente
pelo direito, e atípicos, quando o respectivo modelo não estiver
previamente regulado em lei. A atipicidade contratual vem prevista
no art. 425 do Código Civil8. É útil a utilização do mesmo critério para
89 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral
e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
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classificar os negócios jurídicos processuais, sobretudo a partir do
CPC/15. Assim, no direito brasileiro, pode-se admitir a existência de
negócios processuais típicos, quando o respectivo modelo já vier
previamente estabelecido (v.g. acordo para suspensão do processo,
art. 313, II), bem como de negócios processuais atípicos, quando não
houver previsão, mas abertura do sistema para a estipulação negocial
como fruto do exercício do poder de autorregramento da vontade.
Esses negócios podem resultar de novos arranjos negociais,
combinação ou fusão de negócios típicos.90
Vale destacar que o ordenamento jurídico civil brasileiro, adotou um modelo
processual publicista, no Código de Processo Civil de 1973. Segundo GODINHO (2015)91
portanto, mesmo que o negócio jurídico não tenha sido criação do NCPC/2015, foi nesse
instrumento normativo que houve o seu efetivo reconhecimento e aplicação, visto que no
Código anterior, essa aplicação não era pacífica e era restrita.
Assim, segundo DINAMARCO (2009)92 o negócio jurídico pode ser
determinado como sendo o ato de autorregulação, em relação ao interesse das partes, e
isso significa dizer que ele se preocupa em atender de modo regulatório, o que objetivam
as partes. Segundo a doutrina do autor, esse ato não poderia ser praticado dentro do
âmbito processual, visto que seus efeitos já estariam definidos e delimitados pela lei, o que
não abriria margem para que as partes intervissem.
Esse era um dos fundamentos que vigorava, dentro do CPC de 1973, nesse
sentido
Em suma, as opiniões contrárias à existência dos negócios
processuais partem do pressuposto de que somente há negócio
jurídico se os efeitos produzidos decorrem direta e expressamente
da vontade das partes, o que não ocorreria no processo ou porque
os efeitos decorrem da lei, ou porque seria necessária a intervenção
judicial para se produzam” (CUNHA, 2016, p. 87)93
90 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2018.
91 GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de
processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
92 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito de processual civil. 6ª ed., vol. 2. São
Paulo: Malheiros, 2009. p. 484.
93 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In: CABRAL,
Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios Processuais. 2ª ed. Salvador: JusPodivm,
2016.
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Neste código CPC/1973, somente os negócios processuais típicos eram
previstos e aceitos.
Existem algumas situações que podem ser definidas como sendo negócios
jurídicos processuais típicos, desde a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que
são:
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a) a eleição convencional do foro (art. 111);
b) a convenção para reduzir ou prorrogar os prazos dilatórios (art. 181);
c) a convenção para a suspensão do processo (arts. 265, II, e 792);
d) a convenção sobre a distribuição do ônus da prova (art. 333, §único);
e) a convenção das partes para o adiamento da audiência (art. 453, 1);
f) a convenção sobre divisão do prazo entre litisconsortes para falar em
audiência (454, §1º);
g) a convenção sobre a administração do estabelecimento comercial,
industrial ou agrícola, semoventes, plantações ou edifício em construção
penhorados (art. 677, §2º);
h) a convenção sobre indicação de depositário de bens sequestrados (art. 824,
1);
i) a convenção sobre alienação de bens em depósito judicial (art. 1.113, § 3º).
O autor CUNHA (2016)94 complementa com os seguintes negócios jurídicos
processuais,
a) modificação do réu na nomeação à autoria (arts. 65 e 66); b)
sucessão do alienante ou cedente pelo adquirente ou cessionário da
coisa litigiosa (art. 42, § 1º); c) acordo de eleição de foro (art. 111); d)
prorrogação da competência territorial por inércia do réu (art. 114);
e) desistência do recurso (art. 158; art. 500, III); f) convenções sobre
prazos dilatórios (art. 181); g) convenção para suspensão do processo
(arts. 265, II e 792); h) desistência da ação (art. 267, § 4º; art. 158,
parágrafo único); i) convenção de arbitragem (arts. 267, VII, art. 301,
94 CUNHA, Leonardo Carneiro. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. 2016.
Disponível
em:
<http://www.academia.edu/10270224/Neg%C3%
B3cios_jur%ADdicos_processuais_no_processo_civil_brasileiro>. Acesso em: 16 abril 2021.
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IX); j) revogação da convenção de arbitragem (art. 301, IX, e § 4º); k)
reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II); l) transação
judicial (arts. 269, III, 475-N, III e V, e 794, II); m) renúncia ao direito
sobre o qual se funda a ação (art. 269, V); n) convenção sobre a
distribuição do ônus da prova (art. 333, parágrafo único); o) acordo
para retirar dos autos o documento cuja falsidade foi arguida (art.
392, parágrafo único); p) conciliação em audiência (art. 447 e 449); q)
adiamento da audiência por convenção das partes (art. 453, I); r)
convenção sobre alegações finais orais de litisconsortes (art. 454, §
1º); s) liquidação por arbitramento em razão de convenção das partes
(art. 475-C, I); t) escolha do juízo da execução (art. 475- P, parágrafo
único); u) renúncia ao direito de recorrer; v) requerimento conjunto
de preferência no julgamento perante os tribunais (art. 565,
parágrafo único); w) desistência da execução ou de medidas
executivas (art. 569); x) escolha do foro competente pela fazenda
Pública na execução fiscal (art. 578, parágrafo único); (y) opção do
exequente pelas perdas e danos na execução de obrigação de fazer
(art. 633); z) desistência da penhora pelo exequente (art. 667, III); aa)
administração do estabelecimento penhorado; ab) dispensa da
avaliação se o exequente aceitar a estimativa do executado (art. 684,
I); ac) opção do exequente por substituir a arrematação pela
alienação via internet (art. 689-A); ad) opção do executado pelo
pagamento parcelado (art. 745-A); ae) acordo de pagamento
amigável pelo insolvente (art. 783); af) escolha de depositário de bens
sequestrados (art. 824, I); ag) acordo de partilha (art. 1.031)
Assim, apesar de previstos dentro do ordenamento processual civil de 1973,
os negócios jurídicos típicos não eram utilizados com muita frequência, e sua aplicação
não era incentivada. As partes e advogados se limitavam a determinar o foro de eleição
ou formalizar um acordo de uma lide, deixando a responsabilidade de resolver o conflito
na figura do juiz.
Este cenário mudou completamente com a introdução do NCPC/2015,
principalmente doas art. 190, o qual instituiu a cláusula geral de negociação processual
atípica.
3.4.2. NEGÓCIO PROCESSUAL ATÍPICO
Em sentido contrário ao negócio jurídico típico, o atípico é aquele que não se
encontra normatizado taxativamente. O negócio jurídico atípico permite que as partes
tenham uma maior flexibilidade dentro da negociação, de modo que elas possam ter a
liberdade de modular o processo judicial, contribuindo para concretizar e atender a todas
as suas necessidades.
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A aplicação de negócios jurídicos processuais atípicos pode, e de fato traz,
maiores benefícios para os contratos empresariais independente de qual lado a parte
estiver.
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Consoante a redação do art. 200, do NCPC/2015, “os atos das partes
consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente
a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais” (BRASIL, 2015)95.
Portanto, o princípio da atipicidade, fala a respeito da possibilidade de qualquer tipo de
negócio entre as partes ou entre estas e o juiz.
O princípio da atipicidade, segundo DIDIER JR. (2015)96 o art. 190 do
NCPC/2015 é uma cláusula geral, dentro da qual existe a possibilidade de se extrair o
subprincípio da atipicidade em relação a negociação processual. E se fala subprincípio,
porque ele serve para a concretização do princípio, em relação ao princípio do regramento
da vontade do processo.
Neste sentido, sendo uma cláusula geral, uma aparente dificuldade de
determinar como aplicar o negócio jurídico processual atípico surge. Para elucidar o novo
instrumento, DIDIER (2015, p. 381)97 lista alguns exemplos de negócios processuais
atípicos permitidos pelo Art. 190:
a) acordo de impenhorabilidade;
b) acordo de instância única;
c) acordo de ampliação ou redução dos prazos;
d) acordo para superação preclusão;
e) acordo de substituição de bem penhorado;
f) acordo de rateio de despesas processuais;
g) dispensa consensual de assistente técnico;
h) acordo para retirar o efeito suspensivo da apelação;
95
BRASIL.
Código
de
Processo
Civil
de
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 16 abril 2021.
96 DIDIER JÚNIOR, F. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento, v. 1, 17. ed. Salvador: Podivm, 2015.
97 Ibidem.
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i) acordo para não promover execução provisória;
j) acordo para dispensa de caução em execução provisória;
k) acordo para limitar número de testemunhas;
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l) acordo para autorizar intervenção de terceiro fora das hipóteses legais;
m) acordo para decisão por equidade ou baseada em direito estrangeiro ou
consuetudinário;
n) acordo para tornar uma prova ilícita, entre outros.
Além do elencado acima, os enunciados nº 19 e n º 262 do FPPC trouxeram
alguns exemplos de negócios jurídicos processuais atípicos permitidos pelo NCPC/2015.
Enunciado n. 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: ‘São
admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto
de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazo das partes,
acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de
assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo da
apelação, acordo para não promover a execução provisória’;
Enunciado n. 262 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: ‘É
admissível negócio processual para dispensar caução no
cumprimento provisório de sentença.98
Esta tentativa de elencar as possíveis aplicações do negócio jurídico processual
é de suma importância pois dá suporte para os negociantes que pretendem utilizar o
presente instituto em um contrato empresarial.
O negócio jurídico processual, pode ser celebrado antes ou durante o
processo. E em relação ao momento anterior ao processo, segundo NEVES (2016)99 em
relação ao momento que antecede o processo, a doutrina defende, que existe uma
aproximação com a questão da arbitragem, de modo que a Convenção possa ser
elaborada por intermédio de uma cláusula contratual, ou algum outro instrumento.
Agora, em relação aos requisitos de validade, os negócios jurídicos processuais
passam pelo plano de validade de atos jurídicos. Segundo NEVES (2016, p. 588)100 que o
negócio processual não depende de homologação pelo juiz, aplicando-se o previsto no
Art. 200, caput, no Novo Código de Processo Civil, de forma que o acordo procedimental
98 STRECK, Lenio. Comentários ao código de processo civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
99 NEVES, D. A. A. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.
100 Ibidem.
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é eficaz independente de qualquer ato homologatório judicial. O referido artigo, afirma
que os atos das partes produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção
de direitos processuais.
4.APLICAÇÕES PARA OS CONTRATOS EMPRESARIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO
PROCESSUAL
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Apesar de já termos indicados algumas aplicações para o negócio jurídico
processual nos contratos empresariais no item anterior, se faz necessários explorarmos
mais aplicações desta solução nos contratos empresariais.
O objetivo de uma empresa é o lucro, ou melhor, é a busca de uma vantagem
econômica101. Sendo assim, ampliar as possibilidades de negociação para alcançar tal
objetivo, principalmente reduzindo ou delimitando riscos, é medida bem-vinda para as
empresas.
Neste contexto, a utilização de negócios jurídicos processuais nos contratos
empresariais pode melhorar o ambiente de negócio e promover acordos mais aderentes a
realidade das partes. Negociar medidas processuais amplia o rol de itens que podem ser
“postos a mesa” ao negociar um contrato, dando mais poder e autonomia para as
empresas (partes). Vale ressaltar que há uma presunção de que as partes estejam em pé
de igualdade, ou seja, o equilíbrio entre as partes negociantes de um contrato é presumido.
Além de tentar regular a relação entre as partes, o contrato também é uma
tentativa de prever possíveis desvios e mitigar riscos. Nestes dois últimos pontos é que o
negócio jurídico processual pode ser uma ferramenta de destaque, pois pode reduzir a
sensação de imprevisibilidade processual. Além disso, pode trazer as melhores práticas
processuais de mecanismos mais céleres e eficientes como o da arbitragem para o
processo judicial.
Sendo assim, vale a pena arrolamos mais algumas possibilidades de aplicação
do negócio jurídico processual com base no CPC/2015:
a) a eleição convencional do foro (art. 63);
b) a eleição de foro na execução (art. 781, I);
c) a fixação de calendário processual entre o juiz e as partes (art. 191);
101 FORGIONI, Paula A. Teoria geral dos contratos empresariais. 2. ed., rev. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011.
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d) a anuência das partes para que o juiz reduza os prazos peremptórios (art.
222, §1º);
e) a renúncia da parte ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor (art.
225);
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f) a renúncia ou alteração de prazos processuais e/ou recursais, conferir efeito
suspensivo aos recursos;
g) modificação da contagem dos prazos;
h) modificação da forma de citação e intimação das partes;
i) a suspensão do processo pela convenção das partes (arts. 313, II, e 922,
caput);
j) a delimitação consensual das questões de fato e de direito (art. 357, § 2º);
k) o adiamento da audiência (art. 362, I) ou sua não realização (art. 319, VII);
l) determinar o depositário e da forma de administração do bem penhorado,
no caso de penhora de empresa, outros estabelecimentos ou semoventes
(art. 862, 2°);
m) a convenção sobre o prazo das alegações finais na hipótese de litisconsórcio
(art. 364, § 1º);
n) a distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes, antes ou
durante o processo (art. 373, §§ 3º e 4º);
o) a escolha consensual do perito (art. 471);
p) renúncia à audiência de conciliação prévia;
q) renúncia da sub-rogação de direitos em caso de morte do locatário de
imóvel residencial;
r) desnecessidade de caução para a concessão de despejo liminar;
s) a convenção sobre a liquidação por arbitramento da sentença (art. 509, I);
t) acordos para evitar constrições judiciais ou afastar medidas coercitivas (art.
775 e 830); assim como pela impenhorabilidade de bens, inclusive na
execução (art. 833, I);
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u) contratos com garantia real, como a hipoteca, penhor, alienação fiduciária e
anticrese, que produzem a eficácia processual do art. 835, § 3º;
v) determinar a escolha de depositário-administrador no de penhora de frutos
e rendimentos (art. 869);
w) acordar sobre o método de avaliação do bem penhorado (art. 871, I);
Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

x) opção do executado pelo parcelamento, que é um negócio unilateral de
eficácia mista, material e processual (art. 916);
y) determinar que um documento, título executivo extrajudicial, constante no
rol do art. 784 do Código de Processo Civil perdesse seu caráter executivo,
uma vez que este possui caráter disponível e, no sentido inverso,
convencionar caráter executivo a determinado documento que não consta
no rol do art. 784 do CPC/2015. Ou seja, seria possível, então, a criação de
títulos executivos extrajudiciais atípicos;
z) a suspensão negocial da execução (art. 921, 1, c/c art. 313, Il; e art. 922);
aa) determinar que o executado como depositário do bem penhorado (art. 840,
§ 2º);
bb)as formas de suspensão do processo;
cc) regras de mediação e arbitragem;
dd)escolha dos bens penhoráveis e/ou avaliação do bem-posto em garantia
para fins de penhora, escolha do perito, inversão da ordem de preferência
dos bens penhoráveis, escolha dos meios expropriatórios;
ee) impossibilidade de execução provisória ou estipulação ou dispensa da
caução na execução provisória;
ff) acordo de não recorrer ou de instância;
gg)escolha prévia do depositário dos bens;
hh) estipular que não será feita protesto de decisão judicial;
ii) limites mínimos e máximos para astreintes;
jj) convencionar que o executado não será incluído em cadastro de
inadimplentes;
57

www.conteudojuridico.com.br

kk) aceitação da litisdenunciação,
chamamento ao processo;

afastar

denunciação

a

lide,

afastar

ll) afastar liquidação provisória da sentença;
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mm)
limitação do número de testemunhas, inversão da ordem de oitiva das
testemunhas;
nn) fixação de preço vil;
oo)remoção do prazo de dois anos após a aprovação do plano de recuperação
judicial (algo que já ocorre com os procedimentos extraprocessuais);
pp)possibilidade de convenção para estipulação de outros prazos para
apresentações de impugnações ao Plano de Recuperação Judicial;
qq)determinar como serão as habilitações retardatárias;
rr) eliminação da Assembleia Geral de Credores por outro tipo de reunião e
votação do plano apresentado e
ss) possibilidade de redução na fiscalização do cumprimento do plano
aprovado.
Adicionalmente ao exposto acima, os procedimentos adotados nas soluções
alternativas de conflitos, como a arbitragem, mediação, conciliação e comitês de
prevenções e resoluções de conflito (dispute boards), são exemplos já testado e que
podem ser base de pesquisa e inspiração para estipular cláusulas contratuais no qual
negócio jurídico processual será o objeto, incorporando as melhores práticas dessas
soluções nos contratos empresariais.
Notem que, a exemplo das cláusulas arbitrais cheias, é altamente recomendável
que, ao redigir uma cláusula no qual um negócio jurídico processual está sendo negociado,
que esta seja detalhada, redigida de forma rigorosa e mais completa possível. Além disso,
recomenda-se também a utilização de cláusulas escalonadas para uma maior efetividade
da solução negociada.
Agora, apesar de trazer benefícios aos contratos empresariais, não podemos
ignorar que problemas possam surgir na aplicação do negócio jurídico processual. Um
exemplo é a possibilidade de estipular um calendário (art.191 CPC/2015) próprio para o
processo. Tal situação pode ser inviável se considerar que o judiciário iria ter que se adaptar
a cada um dos calendários contratuais estipulados. Outro exemplo seria a renúncia de um
recurso diante da incerteza do futuro.
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Para a aplicação nos contratos empresariais, além de serem observadas os
princípios contratuais e de direto, os negócios jurídicos devem obedecer a certos requisitos
e limitações que podem ser extraídas da leitura do 190, do NCPC, e são eles:
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a) a ampla negociação processual é permitida apenas sobre direitos que
admitam autocomposição, ou seja, feitos em que seja possível a solução
consensual. É de se registrar o fato de que o direito discutido seja
eventualmente indisponível não obsta solução por consensualidade – a ação
alimentícia é um exemplo. Não por acaso, há o Enunciado nº 135 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis, o qual aduz que “a indisponibilidade
do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico
processual”;
b) o art. 190 do CPC prevê expressamente que partes plenamente capazes
possam estipular mudanças no procedimento. A doutrina majoritária
acentua que é a capacidade processual (ou seja, a de estar em juízo) que é
prevista naquele preceito. O dispositivo não exige a necessidade de
assistência jurídica para celebração do ajuste, havendo, contudo, “indício de
vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem
assistência técnico-judiciária” (Enunciado nº 18 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis);
c) o preceito em comento prevê expressamente que o negócio processual
atípico possa ser estruturado “antes ou durante o processo”. Por causa disso,
não há impedimento de que tal empreendimento ocorra em sede de
contrato de adesão, conforme, inclusive, a própria literalidade do seu
parágrafo único;
d) o objeto da ampla negociação processual tem como fito estipular mudanças
no procedimento, podendo haver a convenção sobre “ônus, poderes,
faculdades e deveres processuais”. Sem embargo dessa literalidade, não se
pode furtar de consignar que a estipulação de limites claros para atuação
das partes é empreendimento deveras dificultoso, de sorte que apenas com
o uso mais reiterado dessa cláusula geral, com a consequente definição
jurisprudencial, é que seguras balizas serão construídas. Convém anotar, de
qualquer sorte, que os tradicionais controles de validade de negócio jurídico,
visualizados na legislação civil, são plenamente aplicados para controle da
higidez do ajuste derivado deste preceito. Ademais, é inviável o uso da
cláusula aberta quando houver normatização expressa sobre específico
ajuste processual (a exemplo da cláusula de foro), e sempre que a matéria
for de reserva legal, a negociação processual em torno dela é ilícita.
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e) segundo o parágrafo único do art. 190, de ofício ou a pedido, o magistrado
controlará a validade das convenções, recusando-lhes aplicação somente
nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.
Portanto, analisados os requisitos subjetivo e objetivos, verificada a ausência de
vícios, dentro dos limites legais e sob o controle dos judiciários, os negócios jurídicos
processuais podem ser aplicados, como visto acima, nos mais diversos contratos e
situações.
Há ressalvas para a aplicação de negócios jurídicos processuais em contratos de
adesão. Estes possuem características peculiares que podem reduzir a possibilidade de
negociação, principalmente por causa da vulnerabilidade de uma das partes. Portanto,
deve ser muito bem redigida a cláusula para não ser considerada abusiva.
Como ponto final, entendemos que é possível a aplicação de negócios jurídicos
processuais em contrato com a administração pública. O Estado, mesmo sob o manto do
regime jurídico de direito público, pode celebrar negócios processuais a influenciar futuras
(ou atuais) demandas judiciais. Para isso, o Estado necessitaria de embasamento idôneo
para que possa empreender convenções processuais atípicas. Porém, os principais limites
para que isso venha a ocorrer, podem ser apontados como sendo a própria inviabilidade
de expurgo de preceito expresso legal, além da própria necessidade de que o avençado
não vá de encontro a primados de salvaguarda do interesse coletivo.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo que foi mencionado, fica evidente que o negócio jurídico
processual amplia a rol de itens que podem ser negociados em um contrato empresarial.
Seja em um contrato de locação, contrato de compra e venda e até em estatutos e
contratos sociais de constituição de sociedades. As matérias de cunho processual podem
incorporar a estratégia negocial para viabilizar um acordo mais aderente a realidade das
partes.
Note que, como dito, não é necessário que exista uma ação judicial em curso
para que seja formalizado um negócio jurídico processual; na verdade, o ideal é que este
negócio seja realizado antes de uma judicialização.
O negócio jurídico processual faz parte de uma tentativa do legislador de tornar
mais célere a resolução de conflito, oferecendo às partes os meios e a responsabilidade
para assumir uma posição mais ativa na negociação e na resolução de conflitos.
Além disso, o negócio jurídico processual contribui para reduzir os riscos de um
contrato e mitigar custos de um eventual litígio.
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O presente artigo tentou trazer exemplos para aplicação desta solução,
entretanto, apesar de extensa, os exemplos apresentados não se restringem aos mesmos;
a habilidade e a criatividade das partes e advogados, aliado aos profundos conhecimentos
do objeto negociado e de processo civil, podem ampliar tais aplicações nos contratos
empresariais.
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RESUMO: O presente artigo tem como proposta analisar a precariedade do saneamento
básico no Brasil e a sua relação com a escassez de recursos públicos dos entes políticos
situados à margem dos grandes centros econômicos. Sabemos que grande parte das
receitas dos entes políticos provém da tributação dos contribuintes, contudo os municípios
gizam de uma capacidade arrecadatória muito menor em comparação com a União e os
Estados, o que inviabiliza muitas vezes a prestação de um serviço público de qualidade
pelo ente público. Temos, portanto, um impasse no atual sistema federativo e a repartição
das receitas tributárias, sobretudo se considerarmos as competências que foram
outorgadas pela Constituição Federal aos municípios. Podemos considerar que vivemos de
fato numa federação? Há entre os municípios uma real autonomia política, econômica e
administrativa? Nós sabemos que enquanto os recursos públicos dos municípios
dependerem em grande parte dos repasses dos demais entes políticos será difícil falar em
uma verdadeira autonomia. É certo que o estado inconstitucional do saneamento público
do Brasil reclama algum tipo de solução, a qual deverá contar, sobremaneira, com o
precioso auxílio arrecadatório das receitas derivadas dos tributos.
PALAVRAS-CHAVE: Saneamento básico. Repartição constitucional de receitas. Sistema
federativo. Reforma tributária.
ABSTRACT: This article aims to analyze the precariousness of basic sanitation in Brazil and
its relationship with the scarcity of public resources of political entities located on the
margins of large economic centers. We know that a large part of the revenue of political
entities comes from taxation of taxpayers, however, municipalities have a much smaller
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collection capacity compared to the Union and the States, which often makes it impossible
for the public entity to provide a quality public service. . We have, therefore, an impasse in
the current federative system and the distribution of tax revenues, especially if we consider
the competences that were granted by the Federal Constitution to the municipalities. Can
we consider that we actually live in a federation? Is there a real political, economic and
administrative autonomy among the municipalities? We know that while the public
resources of the municipalities largely depend on transfers from other political entities, it
will be difficult to speak of true autonomy. It is true that the unconstitutional state of public
sanitation in Brazil calls for some kind of solution, which will have to rely, above all, on the
precious assistance in collecting the revenues derived from taxes.
KEYWORDS: Basic sanitation. Constitutional revenue sharing. Federative system. Tax
reform.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. BREVE RELATO SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DO
SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL. 2. A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
NO BRASIL. 3. BREVE REFLEXÃO SOBRE A NORMATIVA LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO
DO BRASIL. 4. A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. 5. A
DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS. 6. A JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.
INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo analisar as condições precárias do saneamento
básico no Brasil, bem como as desigualdades econômicas vividas pelas diferentes regiões
do Brasil que impossibilitam de considerarmos a existência de um verdadeiro federalismo
fiscal no qual os entes políticos sejam verdadeiramente autônomos e capazes de arcar com
as incumbências que lhe foram atribuídas pela Constituição Federal.
De fato estamos diante de um quadro em que grande parte dos mais de 5.500
municípios do Brasil não conseguem reunir condições financeiras para atender aos direitos
fundamentais mais essenciais de sua população local, como é o caso do saneamento
básico.
A problemática vivida nos faz indagarmos qual seria a solução para tal situação de
calamidade, uma vez que a análise das precaríssimas condições de saneamento básico nas
regiões mais pobres e distantes dos grandes centros econômicos torna urgente uma
reforma.
Mas afinal, em que moldes dar-se-ia tal reforma, qual seria a maneira encontrada
de diminuirmos as disparidades econômicas observadas, onde encontramos municípios
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que não possuem nenhum aparelhamento ou infraestrutura para implementarem as
políticas públicas e atenderem aos direitos fundamentais da população que neles vivem.
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Será que o advento da Constituição Cidadã de 1988 que se propunha a implementar
uma República Federativa plena, com poucas desigualdades regionais, numa federação
com pouca centralização, foi concebida de maneira que proporcionasse aos seus entes
políticos condições de gozarem de uma verdadeira autonomia política, administrativa e
financeira?
O caminho para vivermos numa verdadeira federação, em que todos os entes
políticos consigam dar acesso ao saneamento básico e aos demais direitos fundamentais
passa necessariamente por uma reforma que diminua a concentração econômica do
Governo Federal e torne os entes políticos verdadeiramente autônomos.
O presente trabalho se propõe assim a analisar de que maneira se dará a correção
de rota que o país tomou de modo a viabilizar um amplo acesso ao saneamento básico e
aos demais direitos fundamentais, de modo que seja possível diminuir as desigualdades
regionais e tornar o país uma verdadeira federação.
Vamos deixar de lado as teorias de todos os modelos administrativos até aqui
concebidos para a questão da universalização do saneamento básico, com participação ou
não da iniciativa privada, e partir de forma prática para o que pode ser a solução deste
problema social que afeta algumas regiões e periferias deste país.
1. BREVE RELATO SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO
BRASIL
Antes de se adentrar na questão do saneamento básico no Brasil propriamente dito,
importante distinguir o que é saneamento básico e saneamento ambiental, que muitos
usam como sinônimos, mas possuem conceitos diferentes. O saneamento básico é voltado
ao ser humano e suas necessidades básicas, com viés na saúde, com abastecimento de
água potável, coleta de esgoto e coleta de resíduos sólidos. Já o saneamento ambiental
agrega o saneamento básico em integração ao meio ambiente, como um sistema único
com o ser humano e o meio ambiente que o cerca, ou seja, o saneamento ambiental
envolve o saneamento básico e todas aquelas ações necessárias para sanear o meio em
que o homem está inserido104.
Posto isso, o objetivo neste momento do artigo é fazer um breve levantamento
acerca da situação do saneamento básico do Brasil, tendo como parâmetros as pesquisas
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa
104 FONSECA, Luciana Costa da. O direito ao Saneamento Básico. Tese (Doutorado)- Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Pós-Graduação em Direito- Direito das Relações Sociais, 2006.
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Nacional de Saneamento Básico (PNSB-2017) para, em seguida, dialogar sobre o
saneamento básico no Brasil e a universalização do saneamento básico, como Direito
Fundamental insculpido na Constituição Federal de 1988, com afetação na dignidade da
pessoa humana, bem como sobre a possibilidade da repartição constitucional das receitas
tributárias com destinação específicas para a implementação das políticas públicas para
a questão de saneamento básico.
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O saneamento básico tem por conceito o explicitado na Lei 11.445/07, art.3º,
quando diz considerar saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas, universalização, controle social, entre outros105.
Não obstante a amplitude do que seja saneamento básico, a análise que vai ser
considerada neste trabalho como critério norteador da pesquisa, refere-se apenas aos
dados de saneamento básico no que tange o tratamento e distribuição de água potável e
tratamento e cobertura de esgotamento sanitário no Brasil.
Com a criação da Política Federal de Saneamento, o governo passou a incentivar a
adesão aos mecanismos de planejamento, regulamentação e fiscalização da prestação dos
serviços que envolvem o saneamento básico, focando, sobretudo, na promoção de
alternativas de gestão capazes de viabilizar a sustentabilidade econômica e financeira dos
serviços voltados ao saneamento básico106.
Os serviços de saneamento básico em território nacional ainda são prestados
majoritariamente por empresas públicas estaduais. Assim sendo, o Sistema Nacional de
Informação sobre Saneamento (SNIS) aponta que em 2007 havia cerca de 572 prestadoras
locais, 7 microrregionais e 26 empresas estaduais, havendo uma pequena participação do
setor privado nas concessões107. No ano de 2010, a Lei Geral de Saneamento Básico (LGSB),
sendo esta regulamentada pelo Decreto Nº 7.217, inseriu algumas inovações neste campo,
de modo que os princípios e diretrizes passaram a tratar o saneamento como política
pública.
105 Brasil, Lei 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico.Disponívelem:(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Lei/L11445.htm>Acesso
em 17 mar. 2022).
106 MACHADO, A de S. A estrutura tarifária e a universalização dos serviços de saneamento básico: tensões
e possíveis conciliações. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
RJ, 2018. p. 32.
107 SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto
– 2007. Brasília: Ministério das Cidades, 2009. p. 6.
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Assim sendo, associou-se o saneamento a questões que envolvem os aspectos
ambientais, municipais e de saúde pública108. O saneamento entendido como política
pública fez com que três características dos serviços de saneamento básico fossem
reiteradas: necessidade de a ação estatal se orientar para o alcance de um objetivo;
planejamento de ações de acordo com as diretrizes previamente estabelecidas; e o alcance
da população aos seus direitos fundamentais109. Esses pilares foram estabelecidos porque
a LGSB, desde a sua criação e até os tempos presentes, tem como escopo a ampliação da
quantidade de pessoas atendidas pelos serviços de saneamento básico, pois,
historicamente, houve uma carência notória quanto às pessoas assistidas pelos serviços de
abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário nas mais diversas regiões do
Brasil, o que é um entrave ao desenvolvimento do país e uma afronta aos direitos
fundamentais da pessoa humana110.
Nesse sentido, desde o surgimento e evolução da LGSB, a noção de saneamento
básico, além de passar a assistir aqueles que não faziam parte da elite brasileira, mas sim
de outras camadas sociais, mais vulneráveis, deixou de abranger tão somente os serviços
que envolvem o acesso à água potável e esgotamento sanitário. Tem-se considerado desde
então a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas
pluviais como prioridade para que todos que habitam em uma cidade possam ter acesso
à condições sanitárias com melhores índices111. O conceito permitiu a criação de uma
estratégia global para a disseminação de tais políticas públicas voltadas ao saneamento
básico para além do abastecimento de água e de esgoto. Além de tais ganhos provocados
pela LGSB, há que se mencionar o fato de que se inseriu a opção pela regulação da
prestação de serviços de saneamento básico por meio de uma entidade reguladora112.
Diante desse cenário, a LGSB passou a frisar que as entidades em questão deveriam
dispor de uma independência para a tomada de decisões, bem como ressalta que a sua
108 LEMOS, R. D. D. Soluções Individuais de Abastecimento de Água e de Destinação Final de Esgotos
Sanitários Frente ao Novo Marco Jurídico Regulatório do Saneamento Básico. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009. p. 270-290.
109 MACHADO, A de S. A estrutura tarifária e a universalização dos serviços de saneamento básico: tensões
e possíveis conciliações. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
RJ, 2018. p. 32.
110DANTAS. C. P. B. A questão da competência para a prestação do serviço público de saneamento básico
no Brasil. In: Saneamento Básico: estudos e pareceres à luz da Lei nº 11.445/2007. Belo Horizonte: Fórum,
2009. p. 66
111 MACHADO, A de S. A estrutura tarifária e a universalização dos serviços de saneamento básico: tensões
e possíveis conciliações. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
RJ, 2018, p. 33.
112 MACHADO, A de S. A estrutura tarifária e a universalização dos serviços de saneamento básico: tensões
e possíveis conciliações. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
RJ, 2018, p. 33.
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autonomia em termos administrativos, orçamentários e financeiros deve ser respeitada113.
Além disso, sobre a atuação essas entidades, a legislação em questão pontua que esta deve
ser feita de uma maneira transparente, técnica, célere e objetiva para que a população seja
realmente assistida no que toca à temática do saneamento básico114. Com isso, passou-se
a prestar serviços de saneamento de maneira regionalizada, isto é, os serviços passaram a
ser oferecidos a partir de um único prestador em diversos municípios brasileiros e, em
virtude da fiscalização uniforme, mais pessoas passaram a ter acesso ao saneamento
essencial, uma vez que a prestação de tais serviços se tornou mais eficiente e interessante
para a população, pois os benefícios, como aumento da qualidade de vida e bem-estar
populacional, tornaram-se mais perceptíveis115.
Dez anos após a implantação da LGSB pode-se tecer algumas considerações sobre
os seus ganhos e também sobre as suas limitações. Nota-se que embora a esfera do
saneamento básico tenha sido afetada de maneira positiva ao longo dos anos, sobretudo
com a percepção de que esses serviços deveriam atingir outras camadas para além da elite,
ainda há muito o que ser feito para que a saúde pública brasileira individual e coletiva
atinja bons índices. Como aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até 2015, o número de
domicílios que dispunham de uma rede coletora de esgoto atingiu um bom índice, pois,
com o acréscimo de 1,9 milhão de domicílios que passaram a fazer uso diário desse serviço,
chegou-se a marca de 44,5 milhões unidades domiciliares dentro desta cobertura116. Ainda
sobre dados, o Instituto Trata Brasil apresenta alguns resultados que demonstram a
evolução da cobertura do saneamento.
O Instituto identificou que até o ano de 2018 apenas seis municípios brasileiros
possuíam um índice de coleta superior ou igual a 98%. Alguns exemplos de cidades que
possuem 100% de cobertura quanto à coleta de esgoto são as cidades de Curitiba, estado
do Paraná; Diadema, estado de São Paulo; Maringá, estado do Paraná; Ponta Grossa, estado
do Paraná; e Cascavel, também no estado do Paraná117. Já as cidades de Franca, estado de
113 PRADO, L. N. et al. Saneamento Básico e Reforma do Direito Administrativo. São Paulo: Associação dos
Advogados de São Paulo, 2009. p. 83-91.
114 PRADO et al., 2009, p. 84-85.
115 MACHADO, A de S. A estrutura tarifária e a universalização dos serviços de saneamento básico: tensões
e possíveis conciliações. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
RJ, 2018, p. 34.
116 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios: Síntese
de Indicadores de 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.
117 TRATA BRASIL. Instituto. Ranking do Saneamento Instituto Trata Brasil 2018. 2018. Disponível
em:https://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2018/realatorio-completo.pdf. Acesso em: 25
mar. 2022.
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São Paulo; Santos, estado de São Paulo; Santo André, estado de São Paulo; Uberaba, estado
de Minas Gerais; Jundiaí, estado de São Paulo; e Ribeirão Preto, estado de São Paulo, são
alguns exemplos de cidades brasileiras com índices de coleta superiores aos 98%118. Em
relação ao tratamento de esgoto, o cenário não é tão positivo quando se analisa a
cobertura global do país. Há apenas seis cidades em todo o país que apresentam 100% de
aproveitamento no que toca ao tratamento de esgoto.
Dentre os seis municípios que se enquadram nessa situação em relação ao
tratamento de esgoto pode-se mencionar Jundiaí, localizada no estado de São Paulo,
Limeira, também no estado de São Paulo, Niterói, no Rio de Janeiro, Petrópolis, no Rio de
Janeiro, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Piracicaba, em São Paulo, e Salvador, na Bahia. Outros
quatorze municípios obtiveram um índice positivo, porém, chegaram a margem dos 85%
de cobertura119. Eles são Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Bauru, em São Paulo,
Guarulhos, em São Paulo, Porto Velho, em Rondônia. Dados mais alarmantes também
podem ser destacados, uma vez que no ano de 2018 cerca de três municípios em todo o
território nacional possuíam 0% de tratamento de esgoto, sendo eles Governador
Valadares, em Minas Gerais, Porto Velho, em Rondônia, e São João do Meriti, no Rio de
Janeiro120.
Já em relação ao abastecimento de água, os resultados não foram tão inferiores,
embora apontem para a necessidade de um maior investimento para uma maior cobertura
em todo o território nacional. Até o ano de 2018 havia cerca de vinte municípios que
possuíam 100% dos serviços universalizados e outros vinte e um municípios com cobertura
superior aos 99%, estando, portanto, próximos da universalização. Também chama a
atenção para o fato de que a menor porcentagem obtida por um município quanto ao
abastecimento de água potável foi de 30,10%. Trata-se de Ananindeua, localizada no
Pará121. Assim sendo, levando em conta os dados apresentados, percebe-se que embora
haja uma ampla cobertura de água potável em todo o território nacional, há um problema
que ainda não foi resolvido e que afeta milhões de brasileiros. Os serviços que envolvem a
coleta e o tratamento de esgoto alcançam números muito abaixo do esperado 122.
Quando se reflete sobre o cenário global, tendo como base os dados do Ministério
das Cidades, representado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento,
publicados no ano de 2018, percebe-se que a média do país em relação ao atendimento
total relacionado à rede de esgotos é de 51,9% e, dessa forma, nota-se que embora os
118 TRATA BRASIL, 2018, s.p.
119 SNIS, 2018, s.p.
120 SNIS, 2018, s.p.
121 MACHADO, 2018, p. 36.
122 MACHADO, 2018, p. 36.
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dados quanto à coleta do esgoto são mais positivos, porém, o seu tratamento ainda não é
uma realidade na maior parte dos municípios brasileiros. Contudo, mesmo diante de dados
pouco animadores, tem-se percebido que desde a edição da LGSB e a sua consequente
regulamentação houve um avanço expressivo na qualidade dos serviços de saneamento
em algumas regiões do país, porém, não é uma realidade comum a todos os municípios
(na verdade, poucos deles atingem níveis altos de saneamento básico). Assim sendo, podese apontar que o Brasil ainda enfrenta uma realidade que pode ser definida como
complexa123.
Pode-se concluir, mediante os dados aqui apresentados, que há alguns fatores que
fazem com que mesmo que existam instrumentos interessantes voltados à efetivação do
saneamento básico, parte da população brasileira, em certas regiões ainda apontam para
baixos níveis de cobertura, continua não tendo acesso a esses recursos fundamentais para
que se viva com qualidade e dignidade. Tanto a falta de investimento quanto a ausência,
por parte dos órgãos competentes, de responsabilização pela falta de acesso. Todavia, é
de suma importância que esses problemas sejam eliminados ou reduzidos porque a falta
de acesso ao abastecimento de água e à coleta e tratamento do esgoto fazem com que
doenças e epidemias já erradicadas nos países ocidentais voltem a incidir no contexto
brasileiro. Esta é uma questão de saúde pública que deve contemplar as agendas públicas
dos municípios, estados e da federação como um todo.
Quanto às essas doenças e epidemias, com a sigla DRSAI, que significa: Doenças
Relacionadas ao Saneamento Ambiental, constante no Atlas de Saneamento –
Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, lançado em novembro de 2021 pelo IBGE, onde
dimensiona os impactos de um saneamento ambiental desigual e ainda não universal no
Brasil, indicam que as DRSAI foram responsáveis por cerca de 0,9% de todos os óbitos
ocorridos no Brasil entre 2008 e 2019. Entre as mortes ocorridas apenas por doenças
infecciosas e parasitárias no Brasil, as DRSAI têm participação em 21,7% dos óbitos no
mesmo período, sendo esse percentual maior nas Regiões Centro-Oeste (42,9%) e
Nordeste (27,1%).
No período 2008 a 2019, foram notificados 11.881.430 casos de DRSAI no Brasil,
com 4.877.618 internações no Sistema Único de Saúde (SUS). Doença de Chagas, diarreias
e disenteria foram as principais causas de morte, representando quase 81,5% dos óbitos
por DRSAI no período. Dengue, Zika e Chikungunya foram a terceira causa de óbitos nas
regiões Sudeste e Centro-Oeste, as leishmanioses na Região Norte, a esquistossomose na
Região Nordeste e a leptospirose na Região Sul124.
123 MACHADO, 2018, p. 37.
124 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de - notícias /noticias/ 32304atlas-de-saneamento-espacializa-dados-relacionados-a-meio-ambiente-e-saude. Acesso em: 24 abril. 2022.
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2. A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL
A saúde como direito fundamental positivado em nossa Constituição Federal 125,
remete-nos para o reconhecimento de um direito social que uma vez não respeitado, viola
os direitos humanos.
O doutrinador José Joaquim Gomes Canotilho126, observa esta situação do seguinte
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modo:
“E, os direitos sociais, são consagrados pela estreita ligação aos
direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, compreendidos
como garantias alcançadas ao longo do tempo e da história,
encartados em nossa Carta Maior.”
O princípio da universalidade não está expresso em dispositivo constitucional, mas
é norma facilmente extraído da Constituição Federal de 1988, que prevê o acesso universal
às ações e serviços de saúde, o que possibilita o ingresso de qualquer pessoa no Sistema
Único de Saúde (SUS) 127,
O saneamento básico incluído na universalização da saúde128, a sua efetivação é
condição essencial à dignidade da pessoa humana, cabendo ao Estado, por meio de
políticas públicas, assegurá-lo como direito de todos os cidadãos, sob pena de violar o
mínimo existencial para que o ser humano viva com dignidade.
O não cumprimento do mínimo existencial em razão da ausência de saneamento
básico, viola um dos mais sagrados fundamentos de nossa Constituição de 1988, que é a
dignidade da pessoa humana (Art.1º, inciso III) 129, que vem ser o valor essencial da nossa
Carta Magna a constituir todos os princípios dos direitos e garantias fundamentais,
conferindo suporte valorativo a todo sistema jurídico brasileiro.
125CF - Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
126 CANOTILHO, J. J. G. C. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p.
259.
127CF - Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
128 CF- Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: IV participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
129CF - Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: III- a dignidade
da pessoa humana
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A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental
contém, além de uma declaração de conteúdo ético e moral, um status constitucional
formal e material e, como tal, inequivocamente carregado de eficácia.
O jurista Ingo Sarlet 130, assim se pronunciou:
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“Antes de assumir a forma (jurídico-normativa) de princípio e /ou
regra, a dignidade da pessoa humana assume a condição de valor
superior (e fundamental) da ordem jurídica brasileira. Aliás, já por tal
razão se justifica plenamente sua caracterização como princípio
constitucional de maior hierarquia axiológica-valorativa.”
Com base nesse mesmo pensamento, o Supremo Tribunal Federal há muito vem
fundamentando as decisões nesse princípio:
“(...) o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa,
considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III)
significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos
em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.
Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6).
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Art. 9º, n. 3) Doutrina.
Jurisprudência”. (HC 142177, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-212 DIVULG 18-09-2017 PUBLIC 19-09-2017)
Assim sendo, ao Estado impõe-se o dever de proteção ao objetivo positivo dos
direitos fundamentais, incumbindo-se o Poder Público de implementar esta proteção
através de mecanismos jurídicos de prover às pessoas esses direitos previstos no texto
constitucional.
Para tanto, o Poder Público atua por meio das políticas públicas para implementar
suas tarefas, no dizer da doutrinadora Maria Paula Dallari Bucci 131:
130SARLET, Wolfgang Ingo, Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal
de 1988, 10. Ed. rev. e atual. E ampl. 3 tir. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019. Ps. 82-83.
131BUCCI, M. P. D. Direito administrativo e políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo:
Saraiva, 2006. p. 36
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Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de
um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados;
processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo,
processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo,
processo judicial; visando coordenar os meios disponíveis do Estado
e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política
pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a
seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua
consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento
dos resultados.
Nesse sentido, pode-se inferir que as políticas públicas devem ter uma consonância
com a previsão constitucional e com mecanismo do poder, tanto político quando jurídico,
para melhor implementação. Todavia, no caso do saneamento básico no Brasil, faz-se
necessário o enfrentamento do dilema sobre o qual se assenta o verdadeiro anacronismo
das normas legais pertinentes à matéria, pois, a cada movimento do Poder Público para
alcançar a universalização do saneamento básico, cria-se mais problemas, obstáculos e
incertezas ao cumprimento constitucional.
Para melhor ilustração do descaso do ´poder público com a questão da
universalização do saneamento básico, basta citar o fato que o Brasil, signatário da Agenda
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a chamada Agenda 2030, onde no seu objetivo
6 – Água Potável e Saneamento132, estabelece a seguinte linha temporal:
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água e saneamento para todas e todos
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável
e segura para todos
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados
e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com
especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e
daqueles em situação de vulnerabilidade.
Com as mudanças do novo marco legal brasileiro, lei nº 14.026/2020, ficou fixado o
ano de 2033 como o ano limite para alcançar a meta de universalização do saneamento
básico, podendo esse prazo limite chegar ao ano de 2040:
132https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6. Acesso em 30. Abr.2022.
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Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de
saneamento básico deverão definir metas de universalização que
garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da
população com água potável e de 90% (noventa por cento) da
população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro
de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do
abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos
de tratamento.
No mesmo artigo 11-B, parágrafo 9º, meta a ser alcançada somente em 2040:
§ 9º Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada
apontarem para a inviabilidade econômico-financeira da
universalização na data referida no caput deste artigo, mesmo após
o agrupamento de Municípios de diferentes portes, fica permitida a
dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e
haja anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise,
deverá observar o princípio da modicidade tarifária
Daí se observa de maneira clara o verdadeiro descaso com os tratados internacionais
de direitos humanos que o Brasil é signatário e com a própria constituição acerca dos
direitos fundamentais e a dignidade humana de uma população, principalmente do norte
e nordeste, conforme apontado acima.
3. BREVE REFLEXÃO SOBRE A NORMATIVA LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO DO
BRASIL
O Artigo 23 da Constituição Brasileira, em seu inciso IX, estabelece: “ É competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: IX –promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico”, sendo que a regulamentação para gerir o saneamento básico no
Brasil encontra-se na Lei 11.445/2007, hoje atualizada pela lei 14.026/2020 (novo marco
legal do saneamento básico), onde constam as diretrizes nacionais para o saneamento
básico em que todos os entes federativos possuem responsabilidades no trato da
universalização do saneamento básico.
Antes da Lei 11.445/2007, o Brasil já possui legislação que refletia nas políticas
públicas do saneamento básico, como a Lei Orgânica da Saúde, Lei que criou o SUS,
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n°8.080/90, art.3º, que estabelece como fatores determinantes e condicionantes da saúde,
entre outros, o saneamento básico133.
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Do mesmo modo, a Lei nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, em seu art.
2º, inciso XVIII, estabelece tratamento prioritário às obras e edificações, entre outras, do
abastecimento de água e o saneamento134.
A Lei 11.445/2007, lei do Saneamento Básico Nacional, que é o marco regulatório,
definiu as diretrizes para o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), onde constam
os princípios que devem ser seguidos pelos titulares dos serviços, os prestadores de
serviços, agência regulatórias na fiscalização dos contratos e da prestação dos serviços de
saneamento, o papel dos Municípios, os Estados-membros e a União, entre outros pontos.
Destarte, a União tem competência para instituir normas de referência para a
regulação dos serviços de saneamento, zelando pela uniformidade regulatória, além de
estabelecer as diretrizes gerais para as políticas nacionais, a formulação de programas e
plano de saneamento em âmbito nacional, entre outras atribuições. Os Estados-membros
possuem competência para estabelecer as políticas estaduais, os serviços e as
regulamentações, com a novidade de que passaram a ter titularidade dos serviços em
conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais
integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instruídas
por lei complementar estadual, no caso de interesse comum, entre outras atribuições. Os
Municípios e o Distrito Federal, possuem a titularidade dos serviços, no caso de interesse
local, e a responsabilidade pela elaboração do plano municipal de saneamento, entre
outras atribuições.
A lei 14.026/2020, chamada de” novo marco” legal do saneamento básico, alterou
em alguns pontos a lei 11.445/2007 e outras leis concernentes ao saneamento, apresentase como a solução para a tragédia de um País que não consegue implementar políticas
públicas para a universalização do saneamento básico.
As alterações mais significativas trazidas pela Lei 14.026/2020 ( novo marco legal do
saneamento básico), em síntese: (1)- A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
(ANA) ficará agora responsável pela instituição de normas de referências para a
regulamentação dos serviços públicos de saneamento básico, zelando pela uniformidade
regulatória (nova ementa da lei nº 9.984/2000); (2)- amplitude da titularidade dos serviços
133Lei n°8.080/90, art. 3° - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização
social e econômica do País.
134Lei n° 10.257/2001, art.2º, Inciso XVIII – tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de
energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento.
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de saneamento que agora pode ser exercida também pelos Estados, em conjunto com os
municípios que compartilham instalações operacionais, integrantes de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar
estadual, no caso de interesse comum (nova redação do artigo 8º, II, lei nº 11.445/2007);
(3)- os planos de saneamento básico podem ser elaborados pelos seus titulares com base
em estudos fornecidos pelos prestadores de serviços (nova redação do artigo 19, § 1º da
lei 11.445/2007; (4)- pode haver até dispensa do plano municipal de saneamento básico,
caso o município esteja inserido na prestação regionalizada de serviços de saneamento,
onde o respectivo plano regional suprirá o plano municipal (nova redação do artigo 17,§§
2º e 3º, da lei nº 11.445/2007; (5)- caso a prestação de serviços não seja efetuada por
entidade que integre a administração do titular, o contrato de concessão dos serviços
públicos de saneamento básico dependerá de prévia licitação, nos termos do art.175 da
Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio,
termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária (nova redação do artigo 10
da Lei 11.445/2007); (6)- sendo que os contratos de concessão e os contratos de programa
para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data da
publicação desta lei, permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual, não
havendo prorrogação (nova redação do artigo. 10, § 3º, da lei nº 11.445/2007).
Assim, observa-se que de mais importante na alteração da lei é o contrato de
concessão do serviço que será mediante prévia licitação, com participação da iniciativa
privada em igualdade de condições com as companhias estatais, sendo expressamente
vedada a prorrogação de contratos existentes que eram celebrados em sua maioria
mediante contrato de programa, convênios, termo de parceria e contratos precários.
Não há dúvida que houve mudança na forma estrutural de como era feito e como
doravante será realizada a concessão da prestação de serviços de saneamento, mormente
quanto às contratações das prestadoras de serviço e os investimentos, pois antes as
companhias estatais tinham alguns privilégios contratuais, agora passa a ter concorrência
com a iniciativa privada em igualdade de condições mediante licitação. A regulamentação
que redefiniu do papel da Agência Nacional de Água (ANA), com perspectivas de aumentar
a transparência, uniformizar procedimentos e dar previsibilidade e segurança ao setor.
Algo resultará dessa alteração da lei 11.445/2007, pois, conforme levantamento A
ABCON - Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água
e Esgoto e a KPMG135, realizaram um estudo para estimar a necessidade de investimentos
para universalização do saneamento no Brasil. O estudo concluiu que serão necessários R$
498 bilhões de novos investimentos para expansão da infraestrutura de saneamento, sendo
R$ 144 bilhões em distribuição de água e R$ 354 bilhões em coleta e tratamento de esgoto.
135https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2020/06/quanto-custa-universalizar-o-saneamento-nobrasil.html.Acesso em, 30. abr.2022.
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Além disso, mais R$ 255 bilhões deverão ser investidos para a recomposição da
depreciação, dos quais R$ 145 bilhões para a recomposição dos ativos já existentes e R$
110 bilhões para a recomposição dos novos investimentos a serem realizados, totalizando
R$ 753 bilhões de investimento, ou R$ 47 bilhões por ano, para a universalização do
saneamento no País até 2033.
Não obstante este atrativo e potencialidade de investimento no setor, percebe-se
que para as regiões que demandam mais investimentos e que possuem um menor número
de usuários, indubitavelmente, haverá dificuldades para investimento privado e, caso tenha
investimento, as tarifas serão maiores em relação às regiões mais desenvolvidas e com
maior número de usuários.
Ledo engano acreditar que a iniciativa privada, onde a sua essência é reduzir custo
e otimizar recursos em busca de maximizar o lucro, participará de investimentos ariscados.
Daí, vislumbra-se facilmente que as regiões mais carentes continuarão sem os
investimentos necessários para a efetivação do saneamento básico, aprofundando cada
vez mais o fosso da desigualdade no Brasil.
Para confirmar a assertiva de que nem sempre a abertura de investimentos para a
iniciativa privada para o trato das políticas sociais é satisfatória, basta lembrar que o
modelo empresarial na condução dos serviços de saneamento básico no Brasil há muito
vem sendo aplicado, isso desde a época dos Governos Militares, quando foi instituído o
Plano Nacional de Saneamento, o conhecido “Planasa”, com financiamento do Fundo de
Garantia dos Trabalhadores FGTS, gerido pelo então Banco Nacional de Habitação – BNH,
sendo que este sistema criou aportes financeiros para o saneamento, que teve como cerne
a criação por parte dos Estados-membros de Companhias
estaduais de água e esgoto, que prestariam esses serviços aos municípios e estes, que
eram os detentores exclusivos da titularidade dos serviços de saneamento, pela falta de
condições de gerir companhias municipais de serviços públicos de água e esgoto, ficavam
praticamente sem outra alternativa a não ser aceitar a exploração dos serviços pelas
Companhias estaduais.
Imaginava-se que os serviços seriam autossustentáveis, ou seja, a cobrança pelo
serviço arrecadaria recursos de maneira tal que desse para pagar a instalação, o
funcionamento dos serviços e, também, o capital e os juros do investimento contraído
junto ao BNH.
Que com a autossustentação tarifária haveria o subsídio cruzado, que era a situação
de município cuja receita tarifária não fosse suficiente para cobrir os custos, seria
subsidiado pela arrecadação do município superavitário. Obviamente que não deu certo,
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já que as Companhias estaduais de água e esgoto não eram autossustentáveis pelas tarifas
cobradas.
Em verdade, a intenção de criar esses tipos de companhias estaduais com a lógica
empresarial era para torná-las mais atraentes à iniciativa privada, sendo que a primeira
normatização para a participação da iniciativa privada foi com o advento da Lei 8.987/1995,
chamada Lei das Concessões de serviços públicos às empresas privadas.
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A iniciativa privada até que começou participar de alguns investimentos de
saneamento básico, principalmente nos serviços de água e esgoto, como em 1995, o
primeiro serviço público de água e esgoto no Brasil foi concedido a uma empresa privada
em Limeira (SP). Depois, em diferentes formas de concessão plena ou de parte do serviço,
que se chama de concessão parcial, instituiu-se a parceria público-privada (PPP),
normatizada pela lei federal 11.079/2004, que abriu a possibilidade também dessa
modalidade de investimento.
Dados mais recentes sobre a participação da iniciativa privado na execução dos
serviços de abastecimento de água por rede no país, ou seja, apenas no abastecimento de
água que se encontra no Brasil com uma cobertura de mais de 90% de municípios, que
requer menos investimento para a expansão do acesso, de 4,5% dos municípios em 2008,
para 3,6% em 2017. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB),
divulgada pelo IBGE136. Somente 200 cidades tinham o serviço prestado por companhias
privadas. Nos demais municípios, o abastecimento era realizado, principalmente, pelas
prefeituras e companhias de saneamento públicas.
Portanto, como mencionado anteriormente, não há novidade com o chamado “novo
marco legal do saneamento básico”, lei nº 14.026/2020, em termos de incentivo para
participação da iniciativa privada, a não ser pelo fato de que agora a concorrência para a
prestação do serviço público será em igualdade de condições mediante licitação e outros
privilégios foram retirados do poder público.
Notoriamente, o que tudo indica é a continuidade da desigualdade regional, posto
que se anteriormente a iniciativa privada não investia nas regiões mais pobres no Brasil,
não seria agora que essa mentalidade iria mudar sem qualquer atrativo de lucro nessas
regiões na perspectiva capitalista das empresas privadas.
Não há solução mágica quando a lógica do sistema neoliberal dita as regras,
contudo, para evitar essa situação em que a iniciativa privada não se sinta atraída para
atuar nesses locais de desníveis socioeconômicos acentuados, a justiça distributiva deve
136https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28325-emapenas-3-6-dos-municipios-empresas-privadas-sao-responsaveis-pelo-abastecimento-de-agua. Acesso
em, 30. abr.2022.
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prevalecer com os seus respectivos encargos sociais para erradicar as desigualdades sociais
e regionais.
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A justiça distributiva, de uma forma geral, estuda como os bens e os encargos de
uma sociedade podem ser corretamente distribuídas igualitariamente. Ou seja, refere-se à
forma como uma sociedade distribui benefícios, deveres e oportunidades, em face da
atividade econômica.
Sobre o assunto, André Franco Montoro137, ao discorrer sobre a violação da justiça
distributiva, foi enfático ao afirmar:
Ao contrário da justiça comutativa, que se realiza através de
operações particulares, a justiça distributiva se efetua através de um
estado de participação equitativa de setores da comunidade nos
benefícios e encargos sociais. Nesse sentido, examinamos em estudo
anterior as principais violações da justiça distributiva na vida social
contemporânea: a) o desnível entre nações industrializadas e nações
subdesenvolvidas, dentro da comunidade mundial; b) o desnível
entre regiões de um mesmo país, de que é exemplo, no Brasil, a
desigualdade de condições entre Norte, o Nordeste e o Centro-sul;
c) o desnível entre os setores econômicos: primário (agricultura e
mineração), secundário (indústria) e terciário (serviços: comércio,
bancos, profissões liberais, ensino, serviço público); d) o desnível
entre classes sociais.
Portanto, não se vislumbra outra solução para a questão da universalização do
saneamento básico no Brasil que não passe pela justiça distributiva, com mudanças na
destinação das receitas tributárias para a implementação das políticas públicas especificas
para o saneamento.
4. A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
A repartição de receitas entre os entes federados que compõem a União Federal é
essencial para a preservação da autonomia federativa. A repartição de receitas por si só
não é um instituto imprescindível para uma federação, mas a capacitação econômicofinanceira dos entes federados é o que de fato é primordial para a União Federal.
Cada ente federado só poderá gozar de uma verdadeira autonomia somente se
possuir um mínimo de aparelhamento e de infraestrutura necessárias para o suprimento
de suas necessidades essenciais e mais imediatas.
137 MONTORO, A. F. Introdução à ciência do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais Ltda, 2014. p. 207.
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Não há que se falar em autogoverno e autoadministração na ausência completa de
infraestrutura e aparelhamento administrativo. Deve-se dar condições de viabilidade ao
federalismo centrífugo adotado pela Constituição Federal.
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A repartição constitucional das receitas tributárias viabiliza que cada ente federado
consiga se organizar financeiramente a fim de atender os anseios e necessidades da
população local, mais notadamente dos diversos municípios que são os que mais sofrem
com a escassez de recursos.
A forma de arrecadação de receita tributária possui um nítido desequilíbrio, haja
vista que a União possui uma competência para a instituição de tributos muito maior do
que os Estados e os Municípios, de modo que a repartição constitucional das receitas
tributárias é um importante instrumental para a diminuição do desequilíbrio econômicofinanceiro existente.
Inclusive é motivo de uma série de críticas a alta concentração tributária por parte
da União em detrimento dos demais entes políticos que ficaram com a maior parte dos
encargos e incumbências atribuídos pela Constituição Federal, o que evidencia um
desequilíbrio existente entre a quantidade de recursos financeiros e a quantidade de
prestação serviços públicos aos cidadãos, principalmente quando falamos em municípios.
Portanto, a Constituição Federal de 1988 busca de alguma forma rearranjar as
receitas arrecadadas, obrigando a União a repartir parte de sua arrecadação com os
Estados, e estes, por sua vez, também dividir sua arrecadação com os municípios.
A dependência econômica entre os entes políticos é muito grande, de modo
qualquer queda nos montantes auferidos pela União afetará os demais e trará um impacto
negativo neles, pois dependem dos seus repasses, principalmente os Municípios, por
possuírem menos fontes arrecadatórias.
Lembremos que no Brasil há mais de 5.500 municípios, sendo que grande parte
deles se encontram nos mais distantes rincões, longe dos principais centros urbanos e das
capitais. É sabido que o Brasil possui uma vasta extensão territorial, de forma que há muitas
localidades que se encontram apartadas dos grandes centros econômicos do país. O Brasil
é um país de proporções continentais.
Percebemos a enorme importância constitucional da matéria que estamos lidando
aos nos depararmos com um tópico constitucional inteiro – Seção VI Da Repartição das
Receitas Tributárias – que trata exclusivamente sobre essa temática dos artigos 157 a 162
da Constituição Federal, de modo que podemos falar na existência de um federalismo
cooperativo de grandíssima relevância.
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E dentro do federalismo cooperativo há um federalismo fiscal em que se divide o
montante de receita fiscalmente arrecadado entre os entes federados o que viabiliza o
projeto de federação do nosso país consagrado no artigo primeiro da Constituição Federal
estabelecendo que a República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal 138. O federalismo fiscal visa assim concretizar a
independência de todos os entes políticos.
Aqui destacamos que, a despeito dos entes políticos abdicarem de sua
independência para formar um só Estado Federal dirigido pela Constituição Federal, sem a
possibilidade de alguma separação ou secessão entre os membros, os entes políticos
conservam e mantém a sua autonomia, conforme é destacado pela prescrição do artigo 18
da Constituição Federal139.
De outro modo, a repartição de receitas só se faz necessária em decorrência da
evidente falta de simetria fiscal entre os entes políticos, o que torna necessária uma forma
de compensação que auxilie na autonomia financeira dos entes federados menores.
Se não houvesse a imunidade recíproca, ou seja, a não imposição de impostos de
um ente político sobre o outro, decorrência lógica do Pacto Federativo existente e que
estabelece uma isonomia eles, aí então talvez não fosse necessário a repartição
constitucional de receitas, pois naturalmente tributar-se-ia o ente federado que mais
arrecada e com mais capacidade financeira.
O artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal140 traz expressamente a
previsão sobre a imunidade recíproca dos impostos sobre patrimônio, renda e serviços.
Ressalte-se que a forma federativa faz parte do núcleo imutável da Constituição
Federal, sendo inalterável até mesmo pela via das emendas constitucionais, conforme bem
podemos observar da leitura do artigo 60, § 4º, da nossa Carta Magna de 1988141.
138 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
139 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
140 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - Instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
141 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
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Neste sentido destacamos que além das transferências diretas de um ente federado
para o outro, como da União para os Estados no caso do IOF-Ouro no percentual de 30%
e no percentual de 70% para os Municípios; do ITR da União para os Municípios num
percentual que varia de 50% a 100%; do IPVA de 50% dos Estados para os Municípios,
temos também as transferências indiretas, representas pelos repasses feitos por fundos
especiais de dois impostos, quais sejam, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos
Industrializados, representados pelos Fundo de Compensação de Exportações (FPEx);
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); Fundo de Participação dos
Municípios (FPM); e dos Fundos Regionais.
Ante a repartição de receitas públicas fica claro a necessidade de existir uma grande
transparência fiscal, o que vem estabelecido no artigo 162 da Constituição Federal142, assim
deve a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarem, até o último dia
do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos
arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar
e a expressão numérica dos critérios de rateio.
A transparência fiscal é essencial para que o contribuinte saiba quanto foi
arrecadado e com o que tem se gastado a fim de atender o quanto previsto em orçamento,
fazendo assim com que o contribuinte enxergue e veja um retorno para a sociedade dos
tributos arrecadados.
A publicidade das contas públicas de fato é essencial para dar credibilidade ao
sistema de repartição de receitas tributárias, fazendo reduzir o risco de omissões e desvios
dos recursos provenientes da arrecadação tributária.
5. A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
No tópico observaremos como se dará a desconcentração das receitas nas mãos da
união e dos estados a fim de que cada vez mais valores sejam destinados aos municípios,
que são os mais desprovidos de fontes de receitas e de meios arrecadadores para efetivar
as políticas públicas.
(...)
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
142 Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos,
os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.
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Sabemos nesse sentido que a Constituição Federal de 1988, conhecida também
como Constituição Cidadã teve um especial cuidado em tentar assegurar que os municípios
pudessem gozar de receitas que fizessem frente às suas necessidades.
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De modo que receitas tributárias arrecadadas pela União e pelos Estados que gozam
de uma situação arrecadatória privilegiada devem repassar parte dessas verbas para os
Municípios que sofrem com a baixa capacidade arrecadatória.
Somente com a estruturação dos municípios menos abastados é que será possível
verdadeiramente fazer uma diminuição das desigualdades regionais e assim cumprir a
meta constitucional trazida pelo artigo 3, inciso III, da Constituição Federal143.
Os municípios devem possuir condições de se programarem para atender às
necessidades dos seus habitantes no que concerne às obras e serviços de saúde, educação
e segurança pública. Com efeito, o Estado Democrático Social de Direito deve buscar um
equilíbrio entre receitas e despesas, a legalidade e a capacidade contributiva, de modo que
seja possível proteger e implementar os direitos fundamentais144.
Não só a diminuição das desigualdades regionais, mas a distribuição da receita
tributária também serve para permitir que haja uma certa autonomia política e
administrativa145 que são imprescindíveis para a Federação.
E nesse aspecto é necessário reconhecer que os municípios se encontram numa
situação fragilizada, pois a despeito de gozarem de um autogoverno, executivo próprio e
competência legislativa como os demais entes políticos, não possuem na mesma medida
daqueles grandes fontes de arrecadação para arcarem com seus custos.
Lembremos que os municípios naturalmente já possuem um aparelhamento menor
do que os seus irmãos federados por não contarem, por exemplo, com um Poder judiciário
próprio nem com Tribunais de Contas.
Contudo, as responsabilidades dos Municípios frente às necessidades locais são
inúmeras, como bem podemos observar pelo artigo 23 da Constituição Federal146 que
143 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
(...)
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
144 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013, p. 21.
145 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 63.
146 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
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traz inúmeras competências que devem ser atendidas pelos Municípios ao lado dos
Estados e da União.
Veja-se que os municípios é quem muitas vezes são demandados para atender às
necessidades mais prementes da população, justamente por estarem mais próximos
fisicamente dela, diversas e inúmeras vezes os municípios são chamados para de pronto
virem atender e resolver as emergências locais.
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De maneira que é forçoso reconhecer que há um descompasso entre os inúmeros
serviços e atividades que devem der prestados pelos Municípios e a quantidade de tributos
que são de sua competência e que podem ser por eles arrecadados. E a sociedade é a
maior prejudicada com a diminuição da qualidade e da qualidade dos serviços públicos
prestados.
Fica claro que sem os recursos financeiros necessários não há condições dos entes
políticos sequer cumprirem as competências que lhe foram outorgadas pela Constituição
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio
público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
(Vide ADPF 672)
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos,
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;
(Vide ADPF 672)
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos
hídricos e minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
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Federal147, o que por certo inviabiliza completamente a ideia de Federação propugnada
pela própria Constituição.
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6. A JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Podemos definir as políticas públicas como programas estatais que têm como
objetivos dar efetividade aos diretos fundamentais que são essenciais para o bem-estar
social dos indivíduos. É sabido que os principais responsáveis pela implementação das
políticas públicas são o Poder Legislativo e o Poder Executivo
Todavia, é inevitável reconhecer a relevância política das repercussões sociais das
decisões judiciais, embora o Poder Judiciário não seja o ator mais recomendado para a
implementação de políticas públicas por se ater em maior parte à solução de casos
concretos, possuindo apenas uma visão microestrutural e que não observa as questões
macroestruturais.
Com efeito, no neoconstitucionalismo que hoje vivemos há uma flexibilização da
rigidez clássica da tripartição de poderes, oportunizando ao Poder Judiciário uma atuação
mais ativa em questões públicas que são mais sensíveis e ligadas dos Poderes Executivo e
Legislativo.
Contudo, este é um momento que deve ser encarado como uma grande
oportunidade de diálogo institucional entre os três Poderes, devendo eles sempre atuarem
de forma harmoniosa e em prol da sociedade.
Sempre que o Judiciário for provocado a resolver tais demandas, deverá fazê-lo com
fundamento na Constituição Federal, valendo-se de princípios como a razoabilidade e
proporcionalidade, e evitando, sobretudo, causar insegurança jurídica com sua atuação.
Não há como o Poder Judiciário se esquivar de apreciar questões de política pública
que deixaram de ser adequadamente resolvidas pelos Poderes Legislativo e Executivo, para
isso as instituições devem aprender a conviver em harmonia.
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a implementação de
políticas públicas deve ficar restrita às hipóteses de omissão administrativa, as quais não
se confundem quando há comprovada insuficiência orçamentária para a sua efetivação,
momento em que o Poder Judiciário poderá intervir para resguardar os direitos
fundamentais constitucionalmente garantidos.
Melhor concluindo, só quando houver um desrespeito constitucional por inércia
estatal devidamente comprovada é que será possível a intervenção judicial, cabendo a
147 ROCHA Cármen Lúcia Antunes. República e Federação no Brasil – Traços Constitucionais da
organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 176.
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Administração demonstrar a incapacidade orçamentária para se efetivar algum direito
básico.
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Frise-se que tal intervenção deve se dar de forma excepcional, de forma pontual, e
não se tornar um hábito, um costume, do contrário o Poder Judiciário estaria fazendo as
vezes de forma inadequada e impertinente daqueles que foram eleitos democraticamente
para tanto, quais sejam, Poderes Legislativo e Executivo. A implementação de políticas
públicas não se inclui ordinariamente no âmbito das funções institucionais do Poder
Judiciário.
Veja-se exemplo de ocasião em que o Poder Judiciário foi provocado em
decorrência da morosidade da Administração pela ementa a seguir:
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 2. Federalismo
fiscal e partilha de recursos. 3. Desoneração das exportações e a
Emenda Constitucional 42/2003. Medidas compensatórias. 4.
Omissão inconstitucional. Violação do art. 91 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT). Edição de lei complementar.
5.Ação julgada procedente para declarar a mora do Congresso
Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista no art. 91 do
ADCT, fixando o prazo de 12 meses para que seja sanada a omissão.
Após esse prazo, caberá ao Tribunal de Contas da União, enquanto
não for editada a lei complementar: a) fixar o valor do montante total
a ser transferido anualmente aos Estados-membros e ao Distrito
Federal, considerando os critérios dispostos no art. 91 do ADCT; b)
calcular o valor das quotas a que cada um deles fará jus,
considerando os entendimentos entre os Estados-membros e o
Distrito Federal realizados no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária – CONFAZ. (ADO 25, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017)
Ora, não cabe ao Judiciário gerir e administrar as finanças públicas, de forma que
como bem conhecemos pelo fenômeno econômico conhecido como “reserva do possível”,
é imprescindível conhecer e identificar qual a limitação de recursos públicos disponíveis,
de modo que é incabível ao Judiciário o papel de responsável pela implementação das
políticas públicas.
É lamentável que o Brasil ainda continue oferendo péssimos serviços em termos de
saúde, educação, segurança etc., a despeito de se encontrar entre os países de maior carga
tributária do mundo.
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É preciso aumentar a eficiência dos gastos públicos, sendo imprescindível para tanto
eliminar os excessos das cargas tributárias injustas, é primordial o uso racional dos recursos
públicos, em respeito máximo aos tributos arrecadados pelos contribuintes.
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Deve haver assim um controle permanente do uso e aplicação dos recursos públicos,
evitando-se uma gestão ineficiente e o desperdício dos recursos arrecadados, de modo
que as políticas públicas de fato sejam implementadas, sob pena da intervenção do Poder
Judiciário a fim de sanar a omissão e ineficiência dos Poderes Legislativo e Executivo.
CONCLUSÃO
Pela análise do quadro atual, é necessário reconhecer que a Constituição Federal de
1988 ainda não obteve sucesso em desconcentrar o poder econômico do ente central
(União) por intermédio da descentralização de competências e receitas surgidas com o
advento da atual constituição, sendo os recursos financeiros auferidos pelos entes
políticos, mormente os Municípios, ainda insuficientes para o bom cumprimento de suas
atribuições.
A possibilidade de uma autonomia política real dos entes políticos está diretamente
vinculada à necessidade de uma partilha equânime dos recursos públicos, e para isso, a
escorreita divisão das competências tributárias e da partilha da arrecadação tributária é
primordial.
É inegável que o federalismo fiscal nos moldes atuais vigentes não foi suficiente para
resolver o problema da desconcentração econômica entre os entes políticos do país, o que
deve ser solucionado por meio de uma reforma tributária e da diminuição da dependência
dos Estados e Municípios dos repasses financeiros da União.
O sistema tributário nacional clama por um federalismo fiscal mais equilibrado
economicamente, que diminua a concentração econômica atualmente vigente, só assim os
entes políticos devem gozar de uma verdadeira autonomia política e administrativa.
A atual repartição de receitas tributárias está completamente desequilibrada, de
modo que os entes políticos não possuem recursos públicos suficientes para atenderem as
competências constitucionais que lhe foram outorgadas.
A falta de infraestrutura e aparelhamento estatal observados devem ser corrigidos
por uma reforma tributária que seja capaz de dar maior autonomia fiscal aos Estados e
Municípios, de modo a torná-los financeiramente independentes dos repasses Governo
Federal, somente assim teremos entes políticos verdadeiramente autônomos e com
condições de arcarem com as competências que lhe foram outorgadas
constitucionalmente.
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RESUMO: O presente artigo tem por foco a análise da “Aplicação da Retroatividade da Lei

Penal Benéfica aos Casos Concretos Anteriores à Vigência da Lei que Prevê o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP)”. Na realização da pesquisa usou-se o método dedutivo e a
metodologia qualitativa de revisão bibliográfica. Foram abordados os aspectos históricos,
normativos e legais do ANPP, que surgiu formalmente no ordenamento jurídico pátrio com
a promulgação da Lei nº 13.964/2019. Também foi analisada as implicações e a incidência
efetiva no cenário jurídico pátrio do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso
XL, da Constituição Federal: "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu,
notadamente nos casos envolvendo lei processual penal hibrida (materialmente penal). E,
foi feita a análise minuciosa da “Retroatividade Penal Benéfica aos Casos anteriores à

vigência da lei que prevê o ANPP – na Doutrina, no Ministério Público (MPF e MPDFT) e na
Jurisprudência (TJDFT, STJ e STF)”.
PALAVRAS-CHAVE: Acordo de Não Persecução Penal. ANPP. Retroatividade Penal
Benéfica. Irretroatividade Penal Maléfica.
ABSTRACT: The main focus of this article is the analysis of the “Application of the
Retroactivity of the Beneficial Criminal Law to Concrete Cases Prior to the Effectiveness of
the Law that Provides for the Criminal Non-Persecution Agreement (ANPP)”. In carrying out
the research, the deductive method and the qualitative methodology of literature review
were used. The historical, normative and legal aspects of the ANPP were briefly addressed,
which formally emerged in the national legal system with the enactment of Law No.
13.964/2019. It was also analyzed the implications and the effective incidence in the
national legal scenario of the constitutional commandment contained in art. 5, item XL, of
the Federal Constitution: "the criminal law will not retroact, except to benefit the defendant,
notably in cases involving hybrid criminal procedural law (materially criminal). prior to the
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validity of the law that provides for the ANPP – in the Doctrine, in the Public Ministry (MPF
and MPDFT) and in the Jurisprudence (TJDFT, STJ and STF)”.
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KEYSWORS: Non-Persecution Agreement. ANPP Beneficial Criminal Retroactivity.
Maleficent Criminal Non-Retroactivity.
SUMÁRIO: Introdução. 2 ANPP: Aspectos Históricos, Constitucionais e Legais. 3 ANPP:
Conceito, Natureza jurídica e Requisitos Legais. 4 A Constituição e Aplicação da Lei de
Natureza Penal no Tempo. 4.1 Irretroatividade Maléfica versus a Retroatividade da Lei Penal
Híbrida. 5 A Aplicação da Norma Constitucional da Retroatividade Penal Benéfica, na
Doutrina, no Ministério Público e na Jurisprudência. 5.1 Na Doutrina. 5.2 No Ministério
Público (MPF e MPDFT). 5.3 Na Jurisprudência (TJDFT, STJ e STF). 5.3.1 TJDFT. 5.3.2 STJ.
5.3.3 STF. 5.3.3.1 A Repercussão Geral do HC n. 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes. Considerações Finais. Referências.
1 INTRODUÇÃO
No dia 24 de dezembro de 2019, a Lei nº 13.964, conhecida como “Pacote Anticrime”
foi sancionada e após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial, entrou em vigor,
promovendo uma série de alterações na legislação penal e processual penal, com o intuito
de aumentar a eficácia e eficiência da Justiça brasileira. Dentre as referidas alterações, está
a previsão formal do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituído no artigo 28-A
do Código de Processo Penal (CPP).
Todavia, o ANPP teve origem dois anos antes, no artigo 18 da Resolução nº
181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O objetivo central do ANPP
é oferecer celeridade e uma “solução alternativa, via consenso” para os casos menos graves
(pequena e média gravidade), visando permitir que o Ministério Público (MP) e o Poder
Judiciário destinem seus recursos financeiros e humanos para os casos mais graves (ex.:
homicídios, estupros, latrocínios, crimes envolvendo organizações criminosas).
Indubitavelmente, ANPP tem potencial para efetivamente desafogar o
sobrecarregado sistema carcerário brasileiro. Por outro lado, o ANPP também é benéfico
aos autores de crime, visto que após aceitarem e cumprirem o acordo proposto pelo MP,
terão a punibilidade extinta, evitando assim a estigmatização oriunda do processo e da
eventual condenação criminal.
Nada obstante, os inegáveis avanços trazidos pelo acordo, a doutrina, o Ministério
Público e a jurisprudência divergem sobre alguns pontos do ANPP, dentre eles “ o limite
temporal para a aplicação retroativa do instituto”. Nesse contexto, a pergunta que se
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pretende responder ao final do ensaio é “qual limite temporal de aplicação retroativa do

acordo de não persecução penal aos processos que já estavam em curso quando da
entrada em vigor da Lei 13.964/2019, segundo a Doutrina, o Ministério Público (MPF e
MPDFT) e a Jurisprudência (TJDFT, STJ e STF)”? Seria até o recebimento da denúncia? Até
a prolação da sentença? Sem limite temporal, portanto até mesmo após o trânsito em
julgado?
Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Registre-se, por oportuno, que a celeuma gravita apenas em torno dos casos
envolvendo crimes praticados antes da vigência da lei que trouxe o ANPP formalmente ao
cenário jurídico brasileiro. Pois, para os fatos criminosos praticados após a vigência da
referida lei não há discussão, aplica-se a lei nova mais benéfica sempre.
O tema da pesquisa é atual e relevante, especialmente, porque a depender do
entendimento prevalecente no caso, o autor vai sofrer o processo penal, suas implicações
e trágicas consequências (prisão, condenação criminal, reincidência) ou terá a
oportunidade de realizar o ANPP, cumpri-lo, ver extinta a sua punibilidade, e por
conseguinte, continuar primário para todos efeitos legais.
A pesquisa utilizou-se do método dedutivo e da metodologia de análise qualitativa,
por meio da revisão de obras (livros, artigos, etc.) sobre o tema abordado e outros que lhe
são correlatos, bem como de análise crítica de Jurisprudência e manifestações judiciais
abordando a temática examinada. Os resultados da pesquisa foram subdivididos e
apresentados da seguinte forma: Aspectos Históricos, Constitucionais e Legais, Conceito,
Natureza jurídica e Requisitos Legais do ANPP; A Constituição e Aplicação da Lei de
Natureza Penal no Tempo; Irretroatividade Maléfica versus a Retroatividade da Lei Penal
Híbrida; A Aplicação ao ANPP da Norma Constitucional da Retroatividade Penal Benéfica,
na Doutrina, no Ministério Público e na Jurisprudência; e, a Repercussão Geral do HC n.
185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que tem como objeto a
Retroatividade do ANPP.
2 ANPP: Aspectos Históricos, Constitucionais e Legais
O processo penal brasileiro é regido pelo formalismo dos atos processuais, porém,
a grande demanda ao Poder Judiciário e sua consequente lentidão para a resolução de
processos promoveu a necessidade de se buscar maior eficácia na atuação concreta do
sistema penal (MARTINELLI, SILVA, 2020, p. 52/54). Dessa necessidade tem ganhado força
no ordenamento jurídico brasileiro, o denominado Direito Penal e Processual Penal
consensual, que é caracterizado pela utilização de institutos alternativos ao processo penal
e à aplicação da sanção penal .
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Nesse contexto, indubitavelmente há de se reconhecer o papel fundamental e
pioneiro exercido pela Lei nº 9.099/1995, que foi o pontapé inicial para o chamado “direito
penal consensual despenalizador”. Após as modalidades de “justiça acordada” contidas na
Lei nº 9.099/1995, surgiram várias leis contendo facetas de acordo criminal, tais como a Lei
nº 10.409/2002, que estabeleceu procedimentos para os crimes envolvendo drogas; a Lei
nº 9.807/1999, que dispôs sobre a proteção de testemunhas; a Lei nº 12.529/2011, que
inaugurou o acordo de leniência, e a Lei nº12.850/2013, que estabeleceu a delação
premiada para casos envolvendo crime organizado. Nas referidas leis, há a previsão de
acordo penal com a incidência de causa de diminuição de pena (CABRAL, 2020, p. 36/42).
Posteriormente, surgiu a Resolução nº 181/2017, emitida pelo Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), que regulamentou em seu art. 18, o ANPP, sem o devido
amparo na legislação processual penal até então. No ano seguinte, a referida resolução
teve seu texto alterado pela Resolução nº 183/2018.
Bem e Martinelli explicam que muito se discutiu, quando do surgimento da referida
resolução, sobre sua possível inconstitucionalidade, pois, uma atribuição ministerial (art.
129,1, CF) foi excepcionada por instrumental extralegal. Porém, enfatizam que a discussão
se encerrou com a promulgação da Lei n° 13.964/2019, que revogou a Resolução n°
183/2018 do CNMP (2020, p. 77/116).
Cabral pontua que quando o CNMP criou, por meio de Resolução, o ANPP, foi com
o claro objetivo de ampliar o emprego do consenso na persecução penal, sendo a
consequência previsível, a posterior aprovação de lei nesse sentido, pelo Congresso
Nacional. O que efetivamente acabou acontecendo com a edição da Lei nº 13.964/2019,
que incluiu o art. 28-A, CPP, implementando formalmente o ANPP no Ordenamento
Jurídico Pátrio. Exatamente como já tinha ocorrido anteriormente na França e na Alemanha
(2020, p. 36/42).
3 ANPP: Conceito, Natureza jurídica e Requisitos Legais
Bizotto e Silva conceituam o ANPP como um instrumento legal que permite às
partes afastarem a investigação criminal e, excepcionalmente, o processo em andamento.
“Resolvendo” assim, o caso penal, mediante contrapartidas da acusação (não promoção da
ação penal) e do investigado/acusado (submissão à condições legais impostas
concretamente), por intermédio, de uma avença com a necessária apreciação e
homologação judicial (2020, p. 18/19)
Já para Barros e Romaniuc, o ANPP é um instrumento jurídico extraprocessual que
visa, na esteira de uma política criminal de descarcerização, a realização de acordos
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bilaterais entre o Ministério Público e o perpetrador de ilícitos penais para que cumpra
determinadas medidas, sem a necessidade de sofrer todas as mazelas que o processo
criminal tradicional pode acarretar. Antecipando, portanto uma realidade inevitável em
delitos mais brandos, cuja sanção penal seja relativamente pequena, evitando-se toda a
tramitação processual tradicional por meio da aplicação imediata de medidas alternativas
(2020, p. 304/313).
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Messias conceitua o ANPP como o ajuste em procedimento que apura crime de
média gravidade, isto é, com pena mínima inferior a quatro anos, praticado sem violência
ou grave ameaça (ex.: uso de documento falso, furto qualificado, embriaguez ao volante),
realizado entre o membro do Ministério Público e o investigado, no qual sejam pactuadas
condições (e não penas), com a obrigatória homologação judicial (2020).
Gordilho e Silva definem o ANPP como um negócio jurídico pré-processual
celebrado entre o parquet e o ofensor, apto a promover o arquivamento definitivo da
investigação mediante homologação judicial, desde que cumpridas pelo investigado
certas obrigações restritivas de direitos. É uma técnica de desjudicialização a ser utilizada
pelas instâncias formais de controle visando solucionar conflitos jurídico-penais em
momento anterior à instauração do processo penal ordinário, fora, portanto, do sistema
clássico de aplicação da Justiça Penal. Representa a concretização do movimento de
descarcerização, otimizando tempo e recursos do Ministério Público e do Poder Judiciário,
que passam, ao menos em tese, a ter tempo para resolver eficazmente crimes mais
graves, que aviltem bens jurídicos mais importantes. (GORDILHO e SILVA, 2020, p. 99-120).
Cabral ensina que a natureza jurídica do ANPP é de um negócio jurídico que
consubstancia a política criminal do titular da ação penal pública na persecução dos delitos,
negócio esse no qual há um consenso, um acordo de vontades, em que o investigado
voluntariamente concorda em prestar serviços à comunidade ou pagar prestação
pecuniária (ou cumprir outro requisito previsto na lei ou estipulado pelo Ministério Público,
em troca do compromisso do Ministério Público de não promover a ação penal e de
pugnar pela extinção da punibilidade, caso a avença seja integralmente cumprida.
Destacando ainda que no aludido acordo: (i) não há imperatividade nas condições, de
modo que não podem elas ser consideradas como penas ou "quase-penas"; e, (ii) as
condições têm natureza negocial e somente podem ser avençadas pelo Ministério Público
quando efetivamente se cumprirem as finalidades preventivas da pena, do contrário não
será firmado (2020, p. 84/88).

95

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Barros e Romaniuc, sobre a natureza jurídica do ANPP, afirmam que se trata de um
meio para se chegar a um fim específico, qual seja, o “arquivamento das investigações”,
finalizando-as. Portanto, o ANPP tem natureza jurídica de arquivamento condicionado, vez
que cumpridas as condições explicitadas nas cláusulas do negócio jurídico extraprocessual,
o desfecho será apenas um “o arquivamento das investigações”. O aludido arquivamento
é condicionado às cláusulas do acordo celebrado entre Ministério Público e o autor do
delito, efetivado fora da relação jurídico-processual (2020, p. 304/313).
O art. 28-A do CPP traz expressamente o regramento do ANPP, no qual está incluso
os requisitos objetivos e subjetivos para a sua concessão. O referido dispositivo também
traz a possibilidade de o Ministério Público eleger condição extralegal, para,
cumulativamente, ser ajustada em proposta alternativa de acordo. Cumprida as condições,
será extinta a punibilidade. Entretanto, descumprida qualquer das condições, o
representante do Ministério Público, estadual ou federal, deverá oferecer a denúncia, visto
que já formou opinião pelo delito, pois, do contrário, o ANPP nem teria sido oferecido e a
investigação preliminar estaria arquivada (Bem e Martinelli, 2020. p. 77/116).
São requisitos legais objetivos (vinculado ao fato) do ANPP, nos termos do art. 28A do CPP: i) pena mínima cominada ao delito (pena mínima inferior a 4 anos); ii) ausência
de emprego de violência e grave ameaça no cometimento do delito; iii) necessidade do
cumprimento das funções político-criminais; iv) não envolver delito passível de transação
penal; v) não tenha sido cometido no âmbito de violência doméstica ou familiar ou
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor;
e, vi) a investigação criminal deve estar madura para o oferecimento de denúncia, não sendo,
portanto, caso de arquivamento.
O referido dispositivo legal estabelece ainda que o autor do delito além dos
requisitos objetivos, deve também cumprir determinados requisitos subjetivos (condições
pessoais vinculadas ao autor), para que possa ser beneficiado pelo ANPP, quais sejam: i)
não poderá ser criminoso reincidente, habitual, reiterado ou profissional; ii) não ter
celebrado ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5
anos (período depurador), e; iii) deverá realizar confissão formal e circunstanciada da
prática do delito.
4 A Constituição e Aplicação da Lei de Natureza Penal no Tempo
Caetano destaca que a Constituição funda o poder político estatal, regulando e
limitando o seu exercício, justificando a coação física legítima exclusivamente pelo Estado.
Isso porque, o poder estatal político, como autoridade de domínio, para alcançar os seus
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fins, define um direito comum oponível a todos os membros da sociedade,
correspondendo-lhe a monopolização dos meios coercitivos, ou seja, o jus puniendi, que,
posteriormente, mediante as leis terá o uso autorizado em condições precisamente
definidas e com limites traçados rigorosamente, a constranger os integrantes da sociedade
à obrigatória observância das normas jurídicas (2006, p. 9).
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Destarte, a Constituição é a estrutura fundante do Direito Penal, visto ser a ordem
político-jurídica fundamental com suas indicações axiológico normativas (princípios,
valores e ideias nucleares fundantes), conferindo legitimidade ao Direito Penal,
justificando-o e habilitando-o para certos atos coercitivos aos quais o ordenamento
jurídico prescreve condições, requisitos e limites (PELUSO, 2013, p. 39).
Em razão da carga restritiva de direitos que contém, o Direito Penal, como faceta
indissolúvel e expressão do monopólio do poder estatal, afigura-se o meio jurídico
coercitivo mais importante, severo e violento de que dispõe o Estado para garantir que as
pessoas obedeçam suas normas, sob a constante ameaça de perda da liberdade, através
das sanções penais (penas e medidas de segurança). Exatamente, por essa carga restritiva
e sancionatória que o Direito Penal possui é que ele deve ser limitado e constantemente
fiscalizado e ter seu conteúdo revisto, sob pena, de se tornar constitucionalmente ilegítimo
(Ibid., p. 41/42).
Nesse prisma, a Carta Magna impõe um conjunto de limites formais e materiais ao
Direito Penal, através de determinados valores, princípios e regras jurídicas, que constituem
um dos componentes essenciais da decisão. Tais limitações constitucionais objetivam
controlar o exercício do Direito Penal, bem como os possíveis abusos em seu uso pelo
Estado, quando desrespeita os direitos e liberdades fundamentais do homem (op. cit.).
Nelson Hungria, quanto à aplicação da lei penal no tempo e a retroatividade penal
benéfica destaca que a retroatividade não se encontra expressa nos textos do Direito
Romano, tampouco do Direito Canônico, sendo somente na Idade Média com
Malumbrano, que surgiu sua teorização inicial (século XIV), posteriormente desenvolvida
por Farinacio (século XVII), com a seguinte premissa: "(....) As penalidades devem ser

observadas no momento da sentença, portanto, a punição da nova lei, constituição ou
estatuto será imposta mesmo por crimes passados não punidos (....)" (1953, p. 106).
Taipa de Carvalho, em acréscimo, aduz que a estreia da retroatividade benéfica
codificada, foi no “Código Penal Francês de 1791”, o que foi consequência do triunfo do
movimento codificador presente na Revolução Francesa. Depois a “retroatividade benéfica”
97

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

foi desenvolvida pelo Código Napoleônico (1810), passando a partir daí a habitar
frequentemente os códigos penais (1990, p. 64/65).
Fragoso, realça que no Brasil, a primeira aparição positivada da retroatividade penal
benéfica ocorreu em 1830, no art. 309 do Código Criminal do Império, que a limitava à
aplicação da pena mais favorável e mediante a intangibilidade da coisa julgada.
Posteriormente, aparece no art. 3º do Código Penal de 1890, já sem a limitação da res
judicata e, no art. 2º do Código Penal de 1940, que autorizava a retroatividade benéfica na
hipótese de qualquer favorecimento ao acusado (favor rei), mas apenas aos casos não
definitivamente julgados, e a retroatividade benéfica nas hipóteses de abolitio criminis e
de penas mais favoráveis, aqui sem a limitação da coisa julgada. Essa última redação foi
modificada pela Lei nº 7.209/1984, que estendeu a retroatividade penal a qualquer situação
mais benéfica ao agente, independentemente da existência da coisa julgada, o que
permanece vigente até os dias atuais (1990, p. 100/101).
Prado leciona que a questão da sucessão de leis penais está intimamente ligada aos
princípios que regulam a vigência da lei penal no tempo. Isso porque, o conflito temporal
de normas pressupõe uma sequência de leis penais e rege-se pelo princípio constitucional
da irretroatividade (art. 5.º, XL, CF), com a aplicação da lei vigente no momento da prática
do fato punível – tempus regit actum, afirmando-se a anterioridade da lei penal e a
exigência de segurança jurídica (2021, p. 261/263).
Peluso, sobre a aplicação da lei no tempo, afirma que em homenagem ao princípio
da dignidade da pessoa humana, a lei penal que resultar benefício ao réu retroagirá para
atos praticados antes de sua entrada em vigor. Trata-se de imperativo do ordenamento
jurídico. Isso porque, o tempo é elemento intrínseco e indissociável da existência humana
e, pois, de todas as coisas a ela ligadas, dentre elas o Direito, enquanto produto do obrar
humano (2013, p. 20/23).
Refletindo ainda que, assim como os homens, o Direito nasce, vive, modifica-se e
perece, daí a questão temporal ter importância diferenciada ante as suas possíveis
consequências, exatamente por isso a “questão da aplicação da lei penal no tempo” ser
objeto de estudo e de regulação normativa, especialmente, a sucessão de leis penais.
Notadamente, em um país como o Brasil, em que a atividade legiferante é patologicamente
incessante e não raramente atécnica (Ibid., p. 23/25).
4.1 Irretroatividade Maléfica versus a Retroatividade da Lei Penal Híbrida
Peluso leciona que a regra da irretroatividade da lei penal desfavorável está
umbilical e vitalmente ligada à ideia de dignidade da pessoa humana, a impedir sua
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instrumentalização político-jurídica, protegendo consequentemente a liberdade (lus
Uberiatis) que, de modo essencial, define essa dignidade, razão pela qual é entendimento
dominante, tanto na doutrina constitucional como na penal, que a irretroatividade penal é
direito fundamental da pessoa humana, verdadeira pedra angular de todo Estado
Democrático de Direito (2013, p. 75/78).
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Taipa de Carvalho afirma que uma concepção humanista da política criminal verá na
irretroatividade penal in pejus, sempre e independentemente de sua fundamentação
política, um de seus princípios fundamentais, pois não se deve esquecer que o Direito Penal
só se pode justificar no postulado antropológico da liberdade. Ainda que a originária e
histórica fundamentação jurídico-política da irretroatividade tenha se firmado em um
contexto histórico ideológico bem determinado, não se caracterizou como uma superficial
fundamentação político-ideológica, com toda a relatividade e transitoriedade que isso
implicaria. Peremptoriamente, transcendeu essa contingência histórica na medida em que
deflui da dignidade humana e dos seus correlatos direitos naturais, pois os mais elevados
e perenes valores descobrem-se e reconhecem-se na nebulosidade do circunstancial
histórico conatural à pessoa e ao Estado de Direito (1990, p. 46/49).
Hassemer, sobre a irretroatividade da lei penal maléfica, aduz que uma lei mais
gravosa que pretenda ser aplicável a um caso que tenha ocorrido antes de sua vigência, é
um fantasma do Estado policial. A objeção mais suave que contra ela se pode fazer é que
uma lei desta classe não pode cumprir sua função como norma de determinação, logo as
leis e tudo o mais só podem determinar o comportamento futuro, não influi mais sobre o
passado, em regra (1989, p. 320).
Afirmando ainda que o núcleo da proibição da retroatividade maléfica é a proteção
da confiança de todos em que os limites da liberdade estão marcados de antemão de um
modo vinculante e podem ser lidos em qualquer momento nas leis. Esta vinculação e a
possibilidade de leitura se destruiriam se o legislador, com uma intervenção rápida no
comportamento, pudesse criminalizá-lo post festum (Ibid.).
Peluso, sobre a retroatividade benéfica afirma que a regra quanto à lei penal, é a de
sua irretroatividade, enquanto corolário do princípio constitucional da legalidade.
Entretanto, junto a tal regramento, há a possibilidade da aplicação retroativa da lei penal,
desde que esta apresente efeitos jurídicos benéficos aos cidadãos (retroatividade in
mellius). Tal regra possibilita conferir efeitos presentes a fatos ocorridos no passado,
modificando, se preciso for, situações jurídicas já consolidadas, sob a égide de lei diversa.
Essa retroação da norma, provocadora de inovações no cenário penal somente pode
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ocorrer quando auxiliar, proteger e melhorar a situação do réu ou sentenciado (2013, p.
41/42).
Lopes Júnior esclarece que a doutrina tradicional ensina que o processo penal é
guiado pelo Princípio da Imediatidade (art. 2º do CPP), de modo que as normas processuais
penais teriam aplicação imediata, independentemente de serem benéficas ou prejudiciais
ao réu, tão logo passasse a vacatio legis, sem prejudicar, contudo, os atos já praticados, eis
que não retroagiria jamais (2021, p. 45/49).
Explicando ainda que, a doutrina tem recorrido sempre à clássica distinção entre as
leis puras, processuais penais puras e mistas. Nesse cenário, a lei penal pura é aquela que
disciplina o poder punitivo estatal, dispondo sobre o conteúdo material do processo, ou
seja, sobre o Direito Penal, tipificando delitos, e fixando penas máxima e mínima, regime
de cumprimento, etc. Para esse tipo de lei, valem as regras do Direito Penal, ou seja, em
linhas gerais, a retroatividade da lei penal mais benigna e irretroatividade da lei mais
gravosa (Ibid.).
A lei processual penal pura, por sua vez, regula o início, desenvolvimento, fim do
processo e os diferentes institutos processuais (ex.: perícias, rol de testemunhas, forma de
realizar atos processuais, ritos, etc. Para essas normas vale o princípio da imediatidade,
onde a lei será aplicada a partir dali, sem efeito retroativo e sem que se questione se mais
gravosa ou não ao réu. Assim, se, por exemplo, no curso do Processo Penal surgir uma
nova lei exigindo que as perícias sejam feitas por três peritos oficiais, quando a lei anterior
exigia apenas dois, deve-se questionar: “a perícia já foi realizada?” Se não foi, quando for
levada a cabo, deverá sê-lo segundo a regra nova, porém, se já foi praticada, vale a regra
vigente no momento de sua realização. Para essa modalidade de lei, a lei nova não retroage
(Op. cit.).
Lopes Júnior explica, por derradeiro, que existe também a modalidade composta
pelas leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso,
aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa
não. Tais normas disciplinam um ato realizado no processo, mas, na verdade, dizem
respeito ao poder punitivo, à liberdade, à extinção da punibilidade, etc. (ex.: as normas que
regulam a representação, a ação penal, a queixa-crime, o perdão, a renúncia, a perempção
e o ANPP). (2021, p. 45/49).
Prado ensina que a irretroatividade da lei penal consubstancia a garantia e a
estabilidade do ordenamento jurídico, sem o qual não haveria condição preliminar de
ordem e firmeza nas relações sociais e de segurança dos direitos individuais. Pontuando
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que a vedação da retroatividade in pejus tem duas origens independentes. A primeira, de
cunho publicista, decisivo para a entrada em vigor da lei, que é o reconhecimento de uma
esfera individual de presciência estatal, pois “ninguém pode ser sancionado penalmente

em relação a um fato que na época de sua realização era irrelevante para o Direito Penal”.
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A segunda, de ordem político-criminal consubstancia-se na falta de sentido de uma pena
retroativamente aplicada, visto que não há compensação de culpabilidade, porque não se
vincula a culpabilidade alguma e tampouco pode operar em sentido preventivo, visto que
ao tempo da ação inexistia a coação inibitória da cominação penal (2021, p. 261/263).
Destarte, como exceção à regra da não retroatividade desfavorável emerge o
princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Isso com base não só em razões
humanitárias (humanitatis causa), de liberdade (favor libertatis), de justiça, de equidade ou
de igualdade de tratamento, mas, sobretudo, considerando que a pena mais leve da lei
nova é justa e a mais severa da lei revogada é desnecessária. Assim, a retroatividade desta
se funda numa atenuação da valoração ético-social do fato, em consonância com a antiga
formulação “favorabilia sunt amplianda odiosa sunt restringenda”. (Ibid.).
Todavia, se a lei posterior (lei nova) deixa de considerar infração penal fato
incriminado pela lei anterior ocorrerá a abolitio criminis (art. 2.º, caput, CP), causa extintiva
de punibilidade (art. 107, III, CP). Se como lex mitior favorece de qualquer modo o réu, é
sempre retroativa (art. 2.º, parágrafo único, CP). Se anterior, continua a gerar efeitos após
ter sido revogada, isto é, seus efeitos perduram no tempo, ainda que cessada sua vigência
formal (princípio da ultratividade). (Op. Cit.).
Em suma, a lei penal mais benéfica é a única que tem extra-atividade e é retroativa
quando posterior e ultrativa quando anterior. A Contrario sensu, assenta-se a regra da não
extra-atividade das leis penais mais gravosas. Portanto, quando a lei posterior (lei nova)
incrimina fato não previsto na anterior, vale o princípio da irretroatividade. Todavia, quando
a lei posterior descrimina fato anteriormente punível, vale o princípio da retroatividade
favorável (abolitio criminis). Porém, quando a lei posterior pune o mesmo fato mais
gravemente que a anterior, vale o princípio da ultratividade. Por derradeiro, quando a lei
posterior beneficia de qualquer forma o agente, vale o princípio da retroatividade favorável
(PRADO, 2021, p. 261/263).
Prado explica ainda que para a determinação da lei penal mais favorável, deve-se
realizar um exame cuidadoso do efeito da aplicação das leis – anterior e posterior, e utilizarse da que se apresente, in concreto, como a mais benigna ao réu. Acentua-se que esse
caráter deve ser considerado em relação ao agente e à situação judicial concreta em que
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se encontre. Isso porque, uma lei pode favorecê-lo, pela diferente configuração do delito
– crime ou contravenção, elementos constitutivos, acidentais; pela diferente configuração
de suas formas – tentativa, participação, reincidência; pela diferente determinação da
gravidade da lesão jurídica; pela diferente determinação das condições positivas ou
negativas da punibilidade; pela diferente determinação da espécie e duração da pena e
dos efeitos penais (Op. Cit.).
Queiroz e Vieira afirmam que a irretroatividade da lei penal deve também
compreender a lei processual penal, a despeito do que dispõe o art. 2° do CPP, que
determina, como regra, a aplicação imediata da norma, vez que o referido dispositivo deve
ser interpretado à luz da Constituição Federal . Assim, sempre que a nova lei processual for
prejudicial ao réu ou menos benéfica, seja pela diminuição de garantias, seja pela adoção
de critérios menos rígidos para a decretação de prisões cautelares ou para concessão de
benefícios legais, etc., tal norma limitar-se-á a reger os processos relativos às infrações
penais consumadas após a sua entrada em vigor e jamais retroagirá para prejudicar o réu
(2022).
Todavia, quando se estiver diante de normas meramente procedimentais, que não
impliquem aumento ou diminuição de garantias, como ocorre, por exemplo, com regras
que alteram tão só o processamento dos recursos, a forma de expedição ou cumprimento
de cartas precatórias/rogatórias, estas terão aplicação imediata (CPP, art. 2º), incidindo a
regra, porquanto deverão alcançar o processo no estado em que se encontra e respeitar
os atos validamente praticados (Ibid.).
Cirino dos Santos, a seu turno, afirma que o princípio constitucional da lei penal
mais favorável condiciona a legalidade processual penal, sob dois aspectos, o primado do
“direito penal substancial”, que determina a extensão das garantias do princípio da
legalidade ao subsistema de imputação (assim como aos subsistemas de indiciamento e
de execução penal), porque a coerção processual é a própria realização da coação punitiva;
e, o primado do gênero “lei penal”, que abrange as espécies lei penal material e lei penal
processual, regidas pelo mesmo princípio fundamental (2006, p. 53).
Queiroz e Vieira, nesse cenário, ponderam que o princípio da imediatidade segue
tendo plena aplicação nos casos de leis meramente procedimentais (efetivamente
processuais penais), de conteúdo neutro (a ser aferido no caso concreto), na medida em
que não geram gravame para a defesa. Sendo necessário, portanto analisar o caso
concreto, pois não há possibilidade de criar-se uma estrutura teórica que dê conta da
diversidade e complexidade que a realidade processual pode produzir (Op. Cit.).
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Nesse jaez, Lopes Júnior explica que a nova disciplina da ação penal no crime de
estelionato (art. 171, § 5º, do CP), trazida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que
passou a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal,
afigura-se exemplo prático e atual de “lei processual de natureza mista/híbrida
(materialmente penal)”, já que tem potencial efetivo para repercutir na liberdade do
acusado (2021, p. 45/49). Observe-se que, o novo requisito exigido para a ação penal,
senão satisfeito, resultará na extinção de punibilidade do agente.
Asseverando ser óbvio que a referida lei é mais benigna e deve retroagir, cabendo
aos juízes e tribunais, a depender da instância que o processo esteja no caso examinado,
suspender o feito e intimar a vítima para que se manifeste. Aplicando-se diante da omissão
existente na lei, o prazo de 30 dias, previsto na Lei n. 9.099/1995 (art. 91), que começará a
contar da data em que a vítima for intimada sobre a necessidade de representação para o
prosseguimento da persecução penal. Sendo assim, se a vítima representar no aludido
prazo, o feito prossegue, se não representar (deixar passar o prazo) ou se manifestar
expressamente no sentido de renunciar ao direito de representar, ocorrerá a extinção da
punibilidade do art. 107, IV do CP (Ibid.).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfrentou divergência quanto à possibilidade de
a nova regulamentação (Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime), que alterou a disciplina
do crime de estelionato, retroagir a fatos anteriores à sua vigência. A 5a Turma decidiu que
a aludida norma não retroage para ações penais já instauradas, como decidido no Habeas
Corpus nº 573.093/SC.
Distintamente, a 6a Turma se posicionou no sentido de que deve ser concedido
prazo para a vítima se manifestar sobre a representação, mesmo para ações penais que já
estejam em andamento, conforme decidido no Habeas Corpus nº 583.837/SC. Contudo,
ao uniformizar a divergência, a 3ª Seção do STJ adotou a posição da 5ª Turma, menos
abrangente e que evita que processos já em curso sejam afetados. Venceu o voto
divergente do Ministro Ribeiro Dantas, que coincide com a posição adotada pela 1ª turma
do Supremo Tribunal Federal (STF).
Cabe realçar que os Ministros do STF também divergem entre si sobre a referida
temática. Inclusive, no dia 13 de outubro de 2020, no bojo do Habeas Corpus nº
187.341/SP, a 1a Turma, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, o Ministro
Alexandre de Moraes, decidiu, que a norma só deve retroagir para beneficiar o réu nas
hipóteses em que a ação penal ainda não tiver se iniciado.
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Em seu voto vencedor, o Ministro Alexandre de Moraes, fundamenta sua decisão,
afirmando que em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do
artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses
onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público,
independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º do
CPP, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal” (Ibid.)
Afirmando ser inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às
hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/19, uma vez que naquele momento a norma processual em vigor
definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo
qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo
(Op. Cit.).
Todavia, mais recentemente a 2a Turma do STF, no bojo do Habeas Corpus nº
180421/SP, também por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, o Ministro Edson
Fachin decidiu que a norma deve retroagir até o trânsito em julgado em benefício do réu,
por se tratar de norma de natureza mista (material e processual).
O Ministro Edson Fachin, em seu voto, explanou que diferentemente das normas
processuais puras, orientadas pela regra do artigo 2º do CPP (segundo o qual lei processual
penal não invalida os atos realizados sob a vigência da lei anterior), as normas mistas
quando favoráveis ao réu, devem ser aplicadas de maneira retroativa, alcançando fatos do
passado, enquanto a ação penal estiver em curso, regra que está em consonância com o
regramento constitucional segundo o qual a lei penal não retroage, salvo para beneficiar
o réu" (Ibid.).
Arrematando que, a expressão “lei penal” prevista no artigo 5º da Constituição
Federal, deve ser interpretada para abranger tanto as leis penais em sentido estrito quanto
as leis penais processuais. Em vista disso, a aplicação da norma mais favorável ao réu não
pode ser um ato condicionado à regulação legislativa, sendo o caso de se intimar a vítima
para que diga se tem interesse no prosseguimento da ação no prazo legal de 30 dias (Op.
Cit.).
Interessante pontuar que mesmo avançando, o entendimento em relação a 1ª
turma, que não admite que a norma mais benéfica retroaja se já oferecida a denúncia, a 2ª
Turma apesar de admitir a retroação da norma mais benéfica ao réu, novamente estipula
um marco temporal que não existe no mandamento constitucional que ordena que a lei
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retroaja para beneficiar o réu, ao estipular que “a norma não retroagirá se já transitada em

julgado a decisão penal que julgou o caso concreto”.
Feito o exame do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XL, da
Constituição Federal: "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” e sua
respectiva incidência sobre as normas penais híbridas, no capítulo seguinte será analisada
“A Aplicação da Retroatividade da Lei Penal Benéfica aos Casos Concretos Anteriores à
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Vigência da Lei que Prevê o ANPP”.
5 A Aplicação da Norma Constitucional da Retroatividade Penal Benéfica, na
Doutrina, no Ministério Público e na Jurisprudência
5.1 Na Doutrina
Bizotto e Silva defendem que o ANPP deve ser aplicado também para as ações
penais em curso, portanto quando já recebida a denúncia, desde que não tenha ocorrido
o trânsito em julgado. Ressaltando ainda que por ter o ANPP potencial para neutralizar os
efeitos negativos de cunho penal e processual penal, trata-se de situação benéfica ao
acusado, que no passado não dispunha desta opção mas agora terá direito e oportunidade
de contar com o benefício que, cumprido na sua totalidade, exigirá ato jurisdicional
revogatório das etapas precedentes, desde o recebimento da denúncia (2020, p. 84).
Lopes Junior, a seu turno, entende que a lei processual penal pode retroagir quando
para benefício do réu, distinguindo as normas meramente processuais daquelas que são
materiais ou mistas, ou seja, versam sobre matéria penal e processual penal. O art. 28-A, §
13º do CPP, criou uma causa de extinção da punibilidade, caracterizando norma de
natureza mista, devendo retroagir para beneficiar o autor da prática penal pois, por óbvio,
o ANPP é mais benéfico do que uma potencial condenação criminal. Cabível, porém,
apenas para processos em curso na data da entrada em vigor da Lei nº13.964/2019, com
denúncia já recebida, mas sem sentença prolatada (2020, p. 116).
Mazloum, em perspectiva assemelhada, pontua que é iniludível a natureza híbrida
da norma que introduziu o ANPP, pois detém conteúdo material e processual, tratando-se
de inequívoco programa estatal de despenalização, que deve ter aplicação alargada nos
moldes previstos no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Incidindo, inclusive, sobre
os processos criminais em curso. Cabendo ao Estado abrir ao réu a oportunidade de ter
sua punibilidade extinta mediante a proposição do ANPP (2021).
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Santos e Eberhardte, seguindo a linha do TJDFT, STJ e da esmagadora maioria das
decisões do STF, entendem que o ANPP devem retroagir e ser aplicado apenas naqueles
processos em que não há denúncia recebida, pois do contrário se retroagiria para um
momento pré-processual e prejudicial ao deslinde do feito, pois, na prática poderia ocorrer
uma dilação na solução do caso concreto. Mas, ofertado e aceito o acordo, qualquer
descumprimento ocasionará em uma nova regressão, iniciando tudo novamente, o que
contraria o princípio da celeridade e geraria o excesso e a demora no deslinde dos
processos criminais, exatamente o que se pretendeu combater com a implantação do ANPP
(2022).
Já Martinelli e Silva possuem tese distinta, afirmando que o ANPP deve retroagir
mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que ainda não
passados 5 anos da data da extinção da pena, vez que não teria mais utilidade a
retroatividade benéfica, pois, passado esse lapso temporal, o réu volta a ser primário para
todos os fins legais, inclusive podendo receber benefícios como transação penal e ANPP
(2020, p. 52/54).
Wunderlich et al, inovam, pois indicam “a data do interrogatório do acusado”, como
o lapso temporal limite para que ocorra o oferecimento do ANPP retroativamente.
Afirmando que, diante do amplo espectro de abrangência do instituto, que afeta milhares
de ações judiciais que estão em curso, se for do interesse do acusado e do Ministério
Público, é possível o oferecimento do acordo de não continuidade da ação penal ainda que
a denúncia já tenha sido oferecida e, inclusive, em casos já sentenciados. A norma deve
retroagir, sendo vedada a proibição por meio de criações de enunciados e orientações –
pois há que se ter presente sua natureza essencialmente material, além do que não há
restrição objetiva na lei à retroação. Nos casos de infrações praticadas após a vigência da
Lei Anticrime, o recebimento da denúncia será efetivamente o limite temporal para a
proposta do acordo. Contudo, acreditamos ser possível a realização do acordo até o
interrogatório do acusado, antes do proferimento de sentença, uma vez que a finalidade
da lei é a criação de um novo e amplo espaço de consenso no processo penal, o que enseja
flexibilização de lapsos temporais – discussão essa que poderá ganhar espaço e força se
houver inclinação ao entendimento de ser o ANPP direito público subjetivo do réu. (et al,
2020).
Nucci, por sua vez, posiciona-se favoravelmente à retroatividade sem limites
temporais não previstos pela Constituição Federal, destacando que, como regra, as leis
(penais ou não) não podem retroagir para atingir fatos ocorridos no passado, como forma
de garantir a segurança jurídica, vez que as leis são editadas para abranger fatos futuros.
No entanto, tratando-se de leis penais favoráveis ao réu ou ao condenado, a Constituição
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Federal autoriza a sua retroatividade, logo podem ser aplicadas inclusive a casos já
julgados, que deverão ser revistos (art. 5º, inciso XL, CF), de forma a amoldar a condenação
à lei nova, benéfica ao acusado (2019, p. 93).
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Betta afirma que a justificativa de que “causaria um colapso no sistema criminal
permitir ANPP, em qualquer fase processual”, é inadmissível. Pois, ceifa a concretização de
um Direito e Garantia Individual Fundamental previsto na Constituição da República,
fulminando o vetor maior da Constituição Federal, a Dignidade da Pessoa Humana, dando
primazia a questões procedimentais e burocráticas em prejuízo à figura do Cidadão.
Tratando-se, portanto, de “justificativa precipitada e sem respaldo técnico e estatístico”
(2022).
Aduzindo ainda que sabe-se que é grande a quantidade de processos em curso que
podem ser objeto de formulação de ANPP, mas que jamais isso deverá servir de justificativa
para a não efetivação dos acordos, pelo contrário, o resultado final será mais
economicidade e eficiência e não o contrário, vez que, evita a continuidade de processos
em curso, possíveis recursos, etc., descongestionando com isso o saturado sistema. Daí não
ser legitimo barrar a aplicabilidade de um Direito Fundamental Constitucional, ainda mais
sem o devido respaldo técnico comprovado.
Por derradeiro, Betta chama à atenção para o exemplo, explicando que Tício, ao
contrário de Mélvio, e somente pelo fator temporal, teve oportunizado o ANPP, o que lhe
proporcionou a manutenção de sua primariedade e uma situação bem mais amena na
resposta penal. Efetivamente, o entendimento de limitar temporalmente a Retroatividade
da Norma Penal mais Benéfica, gerou uma gritante e injusta desigualdade (2022).
Nesse cenário, Roberto afirma que há expressa regra constitucional insculpida no
art. 5°, inc. XL, determinando que leis que impõe sanções mais severas, se abrandadas
depois por lei mais benigna, deve dar tratamento isonômico a todos seus destinatários
(2007, p. 105). Destacando que, a Convenção Americana de Direitos Humanos afirma, em
seu art. 9°, o seguinte: "Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que no

momento em que foram cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito
aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave do que a aplicável no momento da
perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de
pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado”. (COMISSÃO INTERAMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS, 2022).
Aduzindo que se a jurisprudência com seu conjunto reiterado de interpretação
normativa, perceber que a situação anterior se mostrava desproporcional e diacrônica com
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o sentido justo desejado pela Sociedade, por obediência à isonomia, deverá aplicar nova
teoria, redimensionando seu contexto para reavivar a igualdade e, por conseguinte, a
justiça. A inovação legislativa, em benefício do réu, naturalmente retroage. Assim, se o
sentido da lei, tal como definido nas instâncias constitucionalmente competentes para a
interpretação, é aperfeiçoado, e da nova leitura jurisprudencial resulta benefício aos réus,
ou aos condenados, revela-se impositiva a revisão dos julgados (ROBERTO, 2007, p.
182/186).
Afirmando ainda que a busca da certeza da justiça é incessante e não encontra limite
nem mesmo na segurança jurídica da coisa julgada, em face da possibilidade de se rever a
decisão condenatória a qualquer tempo. Assim, o primado da legislação penal está
baseado sempre na perspectiva de se dotar o seio social da ideia perene de que a liberdade,
em sua vertente de direito individual fundamental, prevalecerá sobre qualquer outro valor
fundante que a ela se contrapuser de forma inadequada. Para tanto, necessário se faz
garantir que a aplicação da lei penal possa se sujeitar a revisões, aprimorando sua
interpretação para uma equivalência que se direcione a exprimir o seu real conteúdo, sem
distorções ou divagações, revestindo os fatos com a exatidão normativa capaz de dar o
equilíbrio necessário entre o dever ser e o "ser", quando houver a necessária colidência do
campo abstrato com o concretismo fático que o reclama (Ibid., p. 193).
Ao fim ressalta que mesmo se ocorresse a aplicação retroativa do sentido mais
benéfico da norma e o fato produzisse o colapso do sistema judicial, ante o volume de
pretensões a serem deduzidas nos pretórios. Certo é que ao Estado incumbe providenciar
os serviços de infraestrutura para o atendimento das novas demandas e não simplesmente
negar eficácia a regramento constitucional com base na impossibilidade de se atender aos
novos reclamos legítimos oriundos da interpretação normativa mais escorreita (Op. Cit., p.
228/229).
5.2 No Ministério Público (MPF e MPDFT)
Inicialmente, urge mencionar que, recentemente, no dia 10 de janeiro de 2022, nos
autos do RHC nº 209955/SC (0318237-54.2020.3.00.0000), em trâmite no STF, sob a
Relatoria do Min. Dias Tofolli, o Subprocurador Geral da República, Wagner Natal Batista,
emitiu parecer defendendo que “o ANPP não pode ser firmado após a condenação,

“devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua
viabilidade”. A referida manifestação ocorreu no bojo de recurso que buscava “a aplicação
da retroatividade penal benéfica do ANPP mesmo depois de recebida a denúncia, após a
sentença, em fase recursal, e até mesmo depois do trânsito em julgado”. Para o referido

108

www.conteudojuridico.com.br

Subprocurador, o pleito não deveria ser acolhido, porque a finalidade do ANPP seria evitar
o início do processo que ocorre com o recebimento da denúncia.
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Destacando que o entendimento do STF é o de que a Lei 13.964/2019, no ponto em
que institui o ANPP, pode ser considerada lei penal de natureza híbrida, pois, tem natureza
processual ao estabelecer a possibilidade de composição entre as partes, para evitar a
instauração da ação penal, e natureza material, com previsão de extinção da punibilidade
de quem cumpre os deveres estabelecidos pelo acordo.
Afirmando ainda que, de acordo com o STF, o artigo 28-A do CPP evidencia que a
possibilidade de ANPP se esgota na fase anterior ao recebimento da denúncia, vez que o
aludido dispositivo se refere a investigado (e não a réu), menciona juiz das garantias (que
não atua na instrução processual), e principalmente, porque “a consequência do

descumprimento ou da não homologação é exatamente inaugurar a fase de oferta e de
recebimento da denúncia”. (BRASIL. STF. RHC: 209955/SC).
Na mesma linha, é o Teor do Enunciado nº 102, XII, da Câmara de Coordenação e
Revisão Criminais Reunidas/MPDFT, de 16 de dezembro de 2020: “(…) Em razão de sua

natureza penal e processual, cabe o acordo de não persecução penal para fatos ocorridos
antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (...)”. (BRASIL,
MPDFT, 2020).
Posicionamento distinto possui a 2ª Câmara Criminal do Ministério Público Federal
(MPF), conforme visto no Enunciado nº 98/2020, aprovado na 184ª Sessão Virtual de
Coordenação, de 09/06/2020, afirmando ser cabível o oferecimento do ANPP, mesmo se já
oferecida a denúncia, porém tão somente até o trânsito em julgado (BRASIL, MPF, 2020 –
grifei).
Todavia, sabe-se que, sem embargo, se reconheça a importância dos enunciados
dos diversos ramos do Ministério Público, pois funcionam como norte orientador aos
integrantes da instituição, não se pode perder de vista que a Constituição prevê a
independência funcional como princípio institucional do Ministério Público (art. 128, § 1º),
ao mesmo tempo em que lhe atribui deveres ligados à defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput).
Sendo inegável que a independência funcional faz parte da nobreza da instituição
do Ministério Público, e sem ela os órgãos do Ministério Público nada mais seriam que
meros funcionários subordinados ou hierarquizados, o que é inaceitável, pois os membros
do Ministério Público só devem estar subordinados ao Ordenamento Jurídico vigente, que
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esteja conforme os princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal
(MAZILLI, 1995).
5.3 Na Jurisprudência (TJDFT, STJ e STF)
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5.3.1 TJDFT
Visando ilustrar o entendimento de um Tribunal Estadual sobre a Retroatividade
Penal Benéfica do ANPP, optou-se por colacionar e analisar julgados do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, conforme se verá adiante e, do respectivo
Ministério Público que atua em seu âmbito, o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT (vide item 3.1.2).
Pesquisando no Sítio Eletrônico do TJDFT, vários julgados tratando do assunto em
análise foram localizados, porém como todos possuíam o mesmo entendimento de que
“aplica-se o ANPP de forma retroativa apenas se ainda não recebida a denúncia” , abaixo
foi colacionado apenas um julgado para ilustrar o posicionamento do TJDFT (BRASIL. TJDFT.
Acórdão 1379331).
Da análise dos julgados encontrados, percebe-se que os desembargadores do TJDFT
justificam a negativa de aplicação do ANPP nas ações em curso pautados na premissa de
que oferecer ANPP em ações penais já iniciadas seria uma afronta à finalidade primordial
do instituto, qual seja, evitar o processo penal, desafogando a máquina judiciária.
Assim, iniciada a persecução penal em Juízo, com o recebimento da denúncia,
operar-se-ia a preclusão para oferecimento do acordo. Ao que tudo indica, os magistrados
do TJDFT, como a esmagadora maioria dos pertencentes aos demais tribunais pátrios,
preterem regra expressa constitucional, sob a justificativa de estarem seguindo os fins e
objetivos da Lei que previu o ANPP.
5.3.2 STJ
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é no sentido de que o
ANPP só pode retroagir até o recebimento da denúncia. Inclusive, recentemente, por
maioria, no bojo do HC 628647, a Sexta Turma do STJ estabeleceu que é possível a
aplicação retroativa do ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, desde que a denúncia não
tenha sido recebida. Para o colegiado, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não
há como retroceder no andamento processual. Com esse entendimento, os ministros
negaram o pedido da Defensoria Pública de Santa Catarina para que fosse oferecido o
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ANPP, a um homem preso em flagrante por portar armamentos e munições de uso restrito,
antes de a nova lei entrar em vigor (BRASIL. STJ, AgRg no HC: 628647/SC).
O réu foi condenado a três anos de reclusão no regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de dez dias-multa, e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direito. Segundo a Ministra Laurita Vaz (voto vencedor): "por mais que se trate
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de norma de conteúdo híbrido, mais favorável ao réu – o que não se discute –, o deslinde
da controvérsia deve passar pela ponderação dos princípios tempus regit actum e da
retroatividade da lei penal benéfica, sem perder de vista a essência da inovação legislativa
em questão e o momento processual adequado para sua incidência" (Ibid.).
Para a Ministra infere-se do artigo 28-A do CPP, que o propósito do ANPP é poupar
o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processocrime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público oferecer condições para
o investigado (e não acusado) não ser processado, desde que atendidos os requisitos
legais. Além disso, o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há,
em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase préprocessual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal
(Op. cit.).
Sendo a consequência jurídica do descumprimento ou da não homologação do
acordo é exatamente a retomada do curso do processo, com o oferecimento da denúncia,
como previsto nos parágrafos 8º e 10º do artigo 28-A do CPP. Concluindo que: “se a lei

nova mais benéfica deve retroagir para alcançar crimes cometidos antes da sua entrada em
vigor, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para a sua
incidência, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador” (BRASIL. STJ. AgRg no
HC: 628647/SC).
Ao analisar as razões de decidir dos Ministros do STJ, via de regra, percebe-se que
as justificativas para não aplicar o ANPP retroativamente, quando já recebida a denúncia,
não estão pautadas em critérios de natureza constitucional ou infraconstitucional. O que
nota-se é a presença de uma verdadeira ginástica visando encontrar fundamento para o
que já se decidiu e pretende-se ver ocorrer na prática.
5.3.3 STF
O STF tem encampado o entendimento do STJ de que a retroatividade do ANPP só
se aplica aos casos em que os fatos foram praticados antes de sua vigência, se no processo
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em curso ainda não tiver sido recebida a denúncia. Ao pesquisar no Sítio Eletrônico do STF,
diversas são as decisões nesse sentido (HC 206876 AgR, ARE: 1344247/PR, etc.).
Quanto ao posicionamento da Suprema Corte sobre a temática em exame,
imprescindível destacar a decisão unânime da 1ª Turma, no julgamento ocorrido em
novembro de 2020, no HC nº 191464 AgRg, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, pois
o referido julgado e sua respectiva fundamentação, tem sido repetidamente citados pelos
Ministros da Corte Suprema para negar provimento à várias demandas com a mesma
temática. A seguir estão colacionadas a ementa do referido julgado e logo depois as
principais razões de decidir do Ministro Roberto Barroso, que teve seu voto seguido pelos
demais ministros no citado julgamento (BRASIL. STF. HC: 191464/SC).)
No bojo de seu voto, o Ministro Roberto Barroso afirma que a leitura do art. 28-A
do CPP evidencia que a possibilidade de composição se esgota na fase anterior ao
recebimento da denúncia. Não apenas porque o dispositivo se refere a investigado (e não
réu), a juiz das garantias (que não atua na instrução processual), mas sobretudo porque a
consequência do descumprimento ou da não homologação é especificamente inaugurar a
fase de oferta e de recebimento da denúncia (art. 28-A, § 8º e §10º) (BRASIL, STF. HC:
191464/SC).
O Ministro aduz ainda que o ANPP foi instituído por lei penal híbrida, de direito
material e processual e que, as leis penais dessa natureza subordinaram-se à retroatividade
penal benéfica e ao tempus regit actum, logo como o ANPP se esgota na etapa préprocessual, o recebimento da denúncia é marco limitador da sua viabilidade, assim a
retroatividade penal benéfica incidiria para autorizar a aplicação do ANPP para fatos
ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (Ibid.).
E, segue explicando que a retroatividade penal benéfica sem limite temporal
ensejaria um colapso no sistema criminal ao admitir a instauração da discussão sobre a
oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado, vez que faria com que
praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento
de pena, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do
réu/sentenciado. O que seria inaceitável, se considerado o propósito do ANPP, de impedir
o início da ação penal, e da máxima de que não devem ser restauradas etapas da
persecução penal já efetivadas em conformidade com as leis processuais vigentes (Op. cit.).
O Ministro Luiz Barroso parece ter feito papel de legislador, vez que “criou
diferenciações entre a norma processual tradicional (sem efeitos penais) e a norma
processual de natureza penal (com efeitos penais)”, afirmando que essas últimas se
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submetem à “retroatividade penal benéfica e ao tempus regit actum”. De fato, acabou
criando uma interpretação restritiva que parece ser incompatível com a Constituição
Federal e que sequer tem amparo na lei que criou o ANPP.
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Interessante pontuar que as decisões que se seguiram no STF quando não
mencionam a citada decisão do Ministro Roberto Barroso para justificar “o não
reconhecimento da retroatividade benéfica do ANPP, se já oferecida a denúncia”, utilizamse de justificativas genéricas que perpassam pela necessidade de não gerar mais carga de
trabalho, atenção à política criminal vigente, não burla da ordem e marcha processual,
dentre outras (vide: ARE 1340184 – Relator: Min. Luiz Fux; HC 206660 – Relator: Min.
Lewandowski; HC 206734 – Relator: Min. Nunes Marques; RHC 207255 – Relatora: Min. Rosa
Weber; RHC 208515 – Min. Carmen Lúcia; HC 209286 – Min. Dias Toffoli; RHC 209675 –
Min. Alexandre de Moraes).
5.3.3.1 A Repercussão Geral do HC n. 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes
Conforme já se destacou, o STF tem encampado o entendimento do STJ de que a
retroatividade do ANPP só se aplica aos casos em que os fatos foram praticados antes de
sua vigência, se no processo em curso ainda não tiver sido recebida a denúncia. Todavia,
no dia 22 de setembro de 2020, o Ministro Gilmar Mendes, afetou o HC 185.913/DF, ao
Plenário, para fins de “abstrativização” do tema (sistemática da repercussão geral), visando
resolver a celeuma, delimitando as seguintes questões a serem decididas pelo plenário: i)
O ANPP pode ser oferecido em processos em curso, quando do surgimento da Lei
13.964/19? ii) Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? (iii) É possível a
sua aplicação retroativa em benefício do imputado? (...)”. (BETTA, 2022).
O Ministro Gilmar Mendes já adiantou seu voto, apresentando a seguinte tese "É

cabível o acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento (ainda
não transitados em julgado) quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo
se ausente confissão do réu até aquele momento. Ao órgão acusatório cabe manifestar-se
motivadamente sobre a viabilidade de proposta, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle, nos termos do artigo 28-A, §14, do CPP". Como visto,
mesmo avançando o entendimento, se comparado com os anteriores do STF e STJ, o
Ministro apesar de admitir “a aplicação retroativa do ANPP, mesmo já recebida a denúncia”,
acabou por estipular outro marco limitativo, qual seja “o trânsito em julgado” (MENDES,
2022).

113

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Indiscutível que, enquanto não resolvida a questão definitivamente pelo Plenário do
STF, permanecerá a insegurança na prática diária de formulação e celebração dos referidos
acordos, persistindo violações, notadamente à isonomia e à legalidade, já que não há
garantia de que, indivíduos que respondem processos por crimes idênticos, terão a mesma
oportunidade de oferta do ANPP (MEDEIROS, 2022).
A divergência dos Tribunais Pátrios, ora ao decretar aplicável o ANPP de forma
retroativa ora ao limitar essa retroação até o recebimento da denúncia ou até a coisa
julgada, gera profunda insegurança jurídica, pois em situações análogas o direito está
sendo aplicado de forma distinta, o que é inadmissível, vez que viola direitos e garantias
constitucionais, notadamente o Direito à Igualdade e Dignidade da Pessoa Humana,
representando verdadeiro excesso do Poder Punitivo Estatal.
Nesse sentido, Rodrigo Roing, sobre os excessos do Poder Punitivo, alerta que ao se
construir discursos jurídicos contra hegemônicos, ganha-se o estigma de idealista, radical,
“defensor de bandido” e outros adjetivos impublicáveis. Porém, ressalta que não se deve
temer adjetivações, vez que esses ataques decorrem de outra certeza, qual seja “são

tempos difíceis para os direitos humanos, notadamente na Seara Criminal, pois tais direitos
são vistos como verdadeiras heresias pela cultura penal pós-moderna, cultura esta
midiática, populista, paradoxalmente legitimada e defendida pelos alvos preferidos do
sistema penal (preto, pobre, favelado, etc.). Exatamente, pela falta de educação,
informação, enfim, acesso aos direitos básicos, os menos favorecidos, seguem cegos e
sequer percebem o risco que a flexibilização de princípios e garantias constitucionais
produz à própria democracia” (2021, p. 15).
Com efeito, tem-se que a superação da regra constitucional da Retroatividade Penal
Benéfica só poderia ser admitida ante razões constitucionais suficientemente fortes para
tanto, seja na própria finalidade subjacente à regra, seja nos valores e princípios
constitucionais superiores a ela e que envolvam a sua hipótese de fato (PELUSO, 2013, p.
236). O que não parece ser o caso, basta avaliar as justificativas dos magistrados ao negar
aplicação plena da retroatividade penal benéfica ao ANPP, pois as fundamentações não
tem envergadura constitucional, pautam-se basicamente na premissa de evitar o aumento
da já enorme carga de trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público, que teria que
reanalisar inúmeros processos para avaliar o cabimento do ANPP.
Sabe-se, porém, que tal justificativa não deveria prevalecer se contrastada com
princípios e regras constitucionais bem mais importantes, tais como o direito à aplicação
da lei mais benéfica (retroatividade benéfica), à igualdade, à liberdade e, por conseguinte,
à dignidade da pessoa humana. Veja que, a depender do entendimento, o imputado vai
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sofrer o processo penal, suas implicações e trágicas consequências ou terá a oportunidade
de realizar o ANPP, cumpri-lo, ver extinta a sua punibilidade, e por conseguinte, continuar
primário para todos efeitos legais.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A importância do ANPP no cenário jurídico atual é inegável, sobretudo em razão de
seu enorme potencial para otimizar o funcionamento da Justiça Criminal, oferecendo
celeridade na tramitação dos feitos, por ser solução alternativa mais rápida e efetiva para
os crimes de pequeno e médio potencial ofensivo (praticados sem violência ou grave
ameaça às pessoas), via acordo com efetiva participação das vítimas, onde há obrigações
apresentadas pelo Ministério Público, que se aceitas e cumpridas, a ação penal não é
iniciada (denúncia não é oferecida) e a punibilidade do beneficiário do acordo é extinta.
Sabe-se perfeitamente que o ANPP, por si só, não é suficiente para resolver todos
os graves problemas da Justiça Penal Brasileira, nem é sua pretensão, porém, indubitável
que com a redução da carga de trabalho, o Ministério Público e Poder Judiciário terão mais
tempo, recursos humanos e financeiros para destinar à resolução dos processos
envolvendo crimes mais graves, que efetivamente colocam em risco a paz social (ex.:
homicídios, latrocínios, organizações criminosas, corrupção, desvio de dinheiro público,
lavagem de dinheiro, etc.).
Todavia, a aplicação prática do ANPP trouxe consigo divergências sobre qual seria
o marco temporal limite para o seu oferecimento ao imputado, nos casos de crimes
cometidos antes da vigência da lei que o formalizou oficialmente no Ordenamento Jurídico
Pátrio. Surgindo várias teses, com diferentes marcos temporais, destacando-se as
seguintes: i) até o recebimento da denúncia; ii) até a sentença condenatória transitada em
julgado; e, iii) a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.
No decorrer da pesquisa foram abordados variados posicionamentos doutrinários,
notadamente “os favoráveis à retroatividade penal benéfica mesmo após o trânsito em
julgado”, por ser a tese que parece mais conforme à Constituição Federal. Já na
Jurisprudência, diversos julgados foram analisados, restando constatado que a
esmagadora maioria (praticamente unânime) é formada por posicionamentos no sentido
da “retroatividade do ANPP apenas até o recebimento da denúncia”. Logo, é notório que
esse é o posicionamento que tem prevalecido nos Tribunais Brasileiros.
Quanto ao posicionamento do Ministério Público sobre a questão foram abordados
os entendimentos do MPF e MPDFT, dentre os quais, destacou-se o recente Parecer do
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Sub-Procurador Geral da República Wagner Natal Batista, emitido no dia 10 de janeiro de
2022, nos autos do RHC 209955/SC (0318237-54.2020.3.00.0000 - Relatoria do Min. Dias
Tofolli), em trâmite no STF, no sentido de que “o ANPP não pode ser firmado após a
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condenação, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco
limitador da sua viabilidade” (MPF, 2020).
Enfatizou-se que na mesma linha é o Teor do Enunciado nº 102, inciso XII, da Câmara
de Coordenação e Revisão Criminais Reunidas/MPDFT, de 16 de dezembro de 2020: “(…)

Em razão de sua natureza penal e processual, cabe o acordo de não persecução penal para
fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a
denúncia (...)”. (MPDFT, 2020). Mas, que distinto é o posicionamento da 2ª Câmara Criminal
do MPF, expresso no Enunciado nº 98/2020, aprovado na 184ª Sessão Virtual de
Coordenação, de 09/06/2020, afirmando “ser cabível o oferecimento do ANPP, mesmo se
já oferecida a denúncia, porém tão somente até o trânsito em julgado”(MPF, 2020).
Nada obstante, se reconheça a importância dos enunciados dos diversos ramos do
Ministério Público, pois funcionam como norte orientador aos integrantes da instituição,
não se pode perder de vista que eles não são vinculativos, visto que, a Constituição prevê
a independência funcional como princípio institucional do Ministério Público, ao mesmo
tempo em que lhe atribui deveres ligados à defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput e §1º).
Deveras, a independência funcional faz parte da nobreza da instituição do Ministério
Público, e sem ela seus órgãos nada mais seriam que meros funcionários subordinados ou
hierarquizados, o que é inaceitável, pois os membros do Ministério Público só devem estar
subordinados ao Ordenamento Jurídico vigente, e desde que este esteja conforme os
princípios e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal (MAZILLI, 1995).
Destacou-se também que no dia 22 de setembro de 2020, o Ministro Gilmar
Mendes, afetou o HC 185.913, ao Plenário do STF, para fins de “abstrativização” do tema
em estudo, conforme a Sistemática da Repercussão geral, visando resolver a celeuma,
delimitando as seguintes questões a serem decididas pelo plenário: i) o ANPP pode ser
oferecido em processos em curso, quando do surgimento da Lei 13.964/19? ii) qual é a
natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? e, (iii) é possível a sua aplicação retroativa
em benefício do imputado? (...)” (BETTA, 2022).
O Ministro Gilmar Mendes já adiantou seu voto apresentando a seguinte tese "É

cabível o acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento (ainda
não transitados em julgado) quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo
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se ausente confissão do réu até aquele momento. Ao órgão acusatório cabe manifestar-se
motivadamente sobre a viabilidade de proposta, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle, nos termos do artigo 28-A, §14, do CPP". Como visto,
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mesmo avançando o entendimento, se comparado com os anteriores do STF e STJ, o
Ministro apesar de admitir “a aplicação retroativa do ANPP, mesmo já recebida a denúncia”,
acabou por estipular outro marco limitativo, qual seja “antes do trânsito em julgado”
(MENDES, 2022).
Nesse sentido, Rodrigo Roing, sobre os excessos do Poder Punitivo, alerta que ao se
construir discursos jurídicos contra hegemônicos, não populistas e não demagogos,
ganha-se o estigma de idealista, radical, “defensor de bandido” e outros adjetivos
impublicáveis. Todavia, ressalta que não se deve temer adjetivações, vez que esses ataques
decorrem da seguinte certeza “são tempos difíceis para os direitos humanos, notadamente

na Seara Criminal, pois tais direitos são vistos como verdadeiras heresias pela cultura penal
pós-moderna, cultura esta midiática, populista, paradoxalmente legitimada e defendida
pelos alvos preferidos do sistema penal (preto, pobre, favelado, etc.). Exatamente, pela falta
de educação, informação, enfim, acesso aos direitos básicos, os menos favorecidos,
seguem cegos e sequer percebem o risco que a flexibilização de princípios e garantias
constitucionais produz à própria democracia” (2021, p. 15).
Não obstante, certo é que enquanto não resolvida a questão em definitivo pelo
Plenário do STF, no julgamento do HC 185.913/DF, permanece a insegurança na prática
diária de formulação e celebração de ANPPs, persistindo violações, notadamente à
isonomia, já que não há garantia de que, indivíduos que respondem processos por crimes
idênticos, terão a mesma oportunidade de realizar acordo (MEDEIROS, 2022).
Tem-se que a superação da regra constitucional da retroatividade penal benéfica só
poderia ser admitida ante razões constitucionais suficientemente fortes para tanto, seja na
própria finalidade subjacente à regra, seja nos valores e princípios constitucionais
superiores a ela e que envolvam a sua hipótese de fato (PELUSO, 2013, p. 236).
Todavia, não parece ser o caso, basta analisar as justificativas dos magistrados ao
negar a aplicação plena da retroatividade ao ANPP, para notar que elas não aparentam ter
embasamento constitucional, pautam-se, basicamente nas premissas de que: i) não era o
objetivo da lei que previu o ANPP fazê-lo incidir sobre processos em curso, e sim evitar o
início do processo; e, ii) aplicar o ANPP para processos em curso ou findos provocaria o
aumento da já enorme carga de trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público, que
teriam que reanalisar inúmeros processos para avaliar o cabimento do ANPP.
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As referidas justificativas, tendo por base tudo que se abordou ao longo da pesquisa,
não parecem prevalecer sobre os princípios e regras constitucionais incidentes sobre a
questão, quais sejam: i) o direito à aplicação da lei penal mais benéfica (retroatividade
benéfica); ii) o direito à igualdade; iii) o direito à liberdade; iv) à dignidade da pessoa
humana, etc. Sobretudo, porque a depender do entendimento, o imputado vai sofrer o
processo penal, suas implicações e trágicas consequências ou terá a oportunidade de
realizar o ANPP, cumpri-lo, ver extinta a sua punibilidade, e por conseguinte, continuar
primário para todos efeitos legais.
A justificativa de que causaria um colapso no sistema criminal permitir o ANPP, em
qualquer fase processual, não aparenta conformidade constitucional, visto que ceifa a
concretização de Direitos e Garantias Individuais Fundamentais previstos na Constituição
da República (direito à lei penal mais benéfica, à tratamento igualitário, etc.), fulminando o
vetor maior da Constituição Federal “a Dignidade da Pessoa Humana”, dando primazia à
questões procedimentais e burocráticas em prejuízo ao Cidadão. (BETTA, 2022).
Sabe-se que é grande a quantidade de processos em curso que podem ser objeto
de formulação de ANPP, mas que jamais isso deverá servir de justificativa para a não
efetivação dos acordos, pelo contrário, o resultado final será mais economicidade e
eficiência e não o contrário, vez que, evita a continuidade de processos em curso, possíveis
recursos, etc., descongestionando com isso o saturado sistema. Em vista disso, é ilegítimo
barrar a aplicabilidade de um Direito expresso na Carta Magna, sem justificativa de
envergadura constitucional (Ibid.).
Destarte, mesmo que ocorresse para todos e em escala a aplicação retroativa do
sentido mais benéfico da norma e, o fato produzisse o colapso do sistema judicial, ante o
volume de pretensões a serem deduzidas nos pretórios, cabe ao Estado providenciar os
serviços de infraestrutura para o atendimento das novas demandas e não simplesmente
negar eficácia a regramento constitucional com base na impossibilidade de se atender aos
novos reclamos legítimos oriundos da interpretação normativa conforme a Constituição
Federal vigente (ROBERTO, 2007).
Vislumbra-se que no Julgamento do HC 185.913/DF, sob o regime de Repercussão
Geral, marcado para ocorrer no dia 18 de maio de 2022, o STF pacifique a questão,
colocando fim à celeuma que tem vigorado desde a edição da Lei nº 13.964/2019, que
disciplinou formalmente o ANPP no Ordenamento Jurídico Pátrio. Quem sabe indo mais
além do que o proposto pelo Ministro Gilmar Mendes (retroatividade penal benéfica até o
trânsito em julgado), e na vanguarda sobre o tema, firme Interpretação Conforme a
Constituição para determinar “A Aplicação da Retroatividade da Lei Penal Benéfica nos
118

www.conteudojuridico.com.br

Casos Concretos Anteriores à Vigência da Lei que Prevê o ANPP, mesmo se já recebida a
denúncia ou com decisão condenatória definitiva transitada em julgado”, com fulcro no art.
5º, inciso XL, da Constituição Federal c/c art. 2º, parágrafo único, do Código Penal”.
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(orientadora)
RESUMO: O presente trabalho acadêmico tem por objetivo apresentar o porte de arma
de fogo e analisar sua limitação como meio protetivo em face da legislação atual, haja vista
a garantia constitucional da segurança. O Estatuto do Desarmamento é uma política de
controle de armas, vigorando no país desde 2003, objetivando a redução da circulação de
armas, criando diversas proibições e punições a fim de incentivar uma sociedade livre de
armas de fogo. No entanto, a criminalidade respondeu de forma contrária à sua finalidade.
Será apresentado uma análise prática do panorama de crimes cometidos por armas de
fogo, a fim de direcionar à uma identificação da eficácia das normas e regras que regem
esta esfera. Dessa forma, será abordado a relação principiológica entre a Constituição
Federal, e a legislação advinda deste contexto.
Palavras-chaves: Direito Penal, porte de arma de fogo, Estatuto do Desarmamento,
segurança, constituição.
ABSTRACT: This academic work aims to present the carrying of firearms and analyze its
limitation as a means of protection in face of the current legislation, given the constitutional
guarantee of safety. The Statute of Disarmament is a gun control policy, in effect in the
country since 2003, aiming to reduce the circulation of weapons, creating several
prohibitions and punishments in order to encourage a gun-free society. However,
criminality has responded in a way contrary to its purpose. A practical analysis of the
panorama of crimes committed with firearms will be presented, in order to direct to an
identification of the effectiveness of the norms and rules that govern this sphere. In thisway,
we will address the principiological relationship between the Federal Constitution and the
legislation arising from this context.
Keywords: Criminal law, possession of firearms, disarmament statute, security,
constitution.
1.INTRODUÇÃO
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O presente trabalho, visa examinar a limitação do porte de arma de fogo a partirdo
Estatuto do Desarmamento, em contraste com o dispositivo constitucional de garantia da
segurança.
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De uma análise histórico cultural brasileira, podemos extrair que desde o início com
os povos nativos, o direito à vida, a segurança e a propriedade sempre obtiveramespaço de
destaque nos dispositivos jurídicos, e apesar de sua abstrata existência estes não são
exercidos em sua máxima capacidade.
A Constituição Federal de 1988, elenca em seu texto a garantia da segurança pública
como dever do Estado, assegurando a preservação da ordem pública e incolumidade das
pessoas e do patrimônio, por meio dos órgãos de polícia. Havendo fortuita ineficácia por
parte destes órgãos, ou quando não atender de maneira satisfatória à função garantidora,
não há o que fundamente o direito à segurança.
É notório a presença nas mídias de assuntos relacionados a armas de fogo, sua
comercialização, circulação, ganhando grande destaque entre a população brasileira, ainda
mais devido ao aumento constante da violência e alto nível de criminalidade no Brasil que
na maioria dos casos é praticado com o uso desses artefatos.
É nesse contexto que entra o Estatuto do Desarmamento de 2003 e sua pretensão
inicial de reduzir a quantidade de crimes oriundos pelo porte ilegal de armade fogo, por
meio da proibição de seu comércio. Ab initio, o presente trabalho se fundamenta na
compreensão de que não existe atualmente, um aparato governamental ou legislativo no
planeta capaz de estar em todos os lugares e em todos os momentos, fornecendo a
completa garantia de todos os direitos e deveres dos indivíduos.
O crescente uso de armas ilegais para colocar intencionalmente em risco a vida, o
desmantelamento das forças policiais por meio de baixos salários e a compra de armas
inferiores, e a alta taxa de criminalidade no Brasil, são fatores claros que demonstrar o
fracasso das políticas de restrições as armas.
Proteger-se é a lei da existência social, assim como proteger o patrimônio. No
entanto, no contexto atual, vale notar que propostas relacionadas à política partidária e
medidas de desarmamento limitam o direito à segurança, sem uma base científica que
sustente mudanças na proibição de armas.
Para que direitos fundamentais como a vida e a liberdade, possam ser respeitados
em sua plenitude no âmbito nacional, o uso defensivo das armas por meiodo armamento
civil e da desburocratização de registros, se mostra como o procedimento responsável por
assegurar maior eficiência nas políticas de segurança pública.
Portanto, imprescindível abordar os efeitos da legislação brasileira nas garantias
constitucionais previstas na Carta Magna, com o fim de explorar com maior proximidade
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aspectos importantes que demonstram o impacto da limitação do porte de arma de fogo
em face do direito subjetivo de segurança.
2.CONCEITO DE SEGURANÇA PÚBLICA
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Preliminarmente, é imprescindível uma aproximação conceitual da segurança
pública, partindo de conceitos bem sedimentados na doutrina brasileira que se concentram
sobretudo na sua dimensão coletiva, enquanto atividade ou dever estatal.Nos termos em
que é tratada na Constituição Federal, ela não pode ser resumida em um conceito unitário.
Neste sentido, ela pode ser tomada a partir da ideia de direito fundamental
individual que “é usufruída pelo indivíduo quanto à proteção de sua vida, integridade física
e bens”, mas também como um bem coletivo, como “proteção da estabilidade das

condições necessárias à vida pública do indivíduo” 1491

As definições encontradas na doutrina brasileira se referem, em regra, à atividade
ou sistema de segurança pública, relacionando-se assim de forma clara com o dever do
Estado previsto no art. 144 da Constituição Federal. Em geral, sequer problematizam o
significado de ser esta atividade também definida como um direito.
Enquanto tarefa estatal, a definição mais frequente traduz o conceito de segurança
pública como sendo:
“a preservação ou restabelecimento da convivência social que
permite que todos gozem de seus direitos e exerçam as suas
atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e
reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos
interesses. Na sua dinâmica, é atividade de vigilância, prevenção e
repressão de condutas delituosas”150
Em síntese, nesta dimensão, pode-se afirmar que a segurança pública é atividade
que busca garantir a ordem pública enquanto espaço para o adequado exercício dos
direitos e convívio social sem perturbações, protegendo as pessoas e seus bens contra
condutas ilícitas dos particulares.
Ela não se ocupa com conflitos de ordem moral ou desavenças e discordâncias na
condução do modo de vida de cada pessoa, mas de conflitos de cunho penal ou que
possam desencadear violações graves a bens, interesses e valores constitucionalmente
149 Thiago André Pierobom de Ávila. Controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, 2014.
Disponível no repositório da biblioteca da ULisboa. P. 224.
150 José Afonso da Silva. “Segurança Pública no âmbito municipal”. In: Revista Trimestral de Direito Público.
n. 11. São Paulo: Malheiro, 1995. P. 224. Itálicos nossos.
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protegidos. Também não se ocupa de conflitos privados, que podem ser solucionados
através de outros mecanismos, inclusive acesso aos Tribunais tendo, portanto, uma
dimensão fundamentalmente subsidiária.
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A preocupação da segurança pública enquanto dever para com a comunidade é
reduzir os índices de condutas delitivas e reprimir adequadamente as que forem cometidas,
de forma a manter possível o equilibrado convívio em sociedade.
Já o direito fundamental à segurança pública é sobretudo a possibilidade de exigir
proteção em determinadas situações que colocam em risco evidente os bens apontados
como mais valiosos, especificamente designados como “incolumidade das pessoas e do
patrimônio” no texto constitucional.
3.DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
A segurança dos indivíduos e da sociedade é elemento fundamental do Estado. Os
princípios que são base da Constituição de 1988 estão colocados de maneira a garantir a
organização da ordem pública do Estado brasileiro em que a dignidade humana deve ser
respeitada. O Estado, por possuir um maior poder de coação contra atos ilícitos carrega
maior parte da responsabilidade contra atos que vão de encontro a ordem de segurança
do resto da sociedade que está minimamente de acordo com os padrões préestabelecidos.
O Estado deve atuar de forma a garantir a segurança de cada cidadão não só com
interferência policial ou judicial, mas de maneira a evitar ao máximo o uso de meio
repressivo a fim de manter a ordem pública.
Diversas Constituições passaram a referir-se expressamente à segurança. A
Constituição Federal de 1988, albergou valor segurança como valor supremo efundamento
condicionante da atuação e legitimador do modelo de Estado democrático de direito,
incluiu-a entre os direitos fundamentais arrolados no caput do artigo 5º - Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos -, ao lado dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à
propriedade, bem como em seu artigo 6º - Dos Direitos Sociais- e ainda em seu artigo 144,
referindo especificamente à segurança pública.
A incessibilidade da defesa do direito à segurança, aliada a uma interpretação
simples do art. 144 da Constituição Federal, enfatiza que a segurança é dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, cria um impasse onde os meios de defesa são
limitados, principalmente quando os métodos utilizados para violá-los são extintos e
também arriscam sua vidas. Assim, Mello (2005) explica:
Dessarte, ou o Estado oferece ao cidadão um padrão ao menos
razoável de segurança, para que ele possa desfrutar da sensação de
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que está medianamente protegido contra assaltos, agressões e
riscos de vida, ou, se não é capaz de fazê-lo, não pode pretender
impedi-lo que disponha, por si próprio, daquele mínimo de meios
necessários para que não se sinta inerme, exposto à sanha do
banditismo sem qualquer possibilidade de salvação.
(...)
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Se, em tais circunstâncias, o Poder Público se abalançasse a despojálo de meios de defesa própria estaria atentando à força aberta
contra os ditames constitucionais assecuratórios dos direitos à vida,
à integridade física, a dignidade pessoal e à proteção do patrimônio.
Deste modo, o direito a segurança se relaciona explicitamente com o direito de se
defender. A ideia de que é seu dever respeitar o direito do outro, ressalta as possibilidades
de uma reação protetiva quando isto não ocorre.
4.ARMAS DE FOGO
Para continuar o presente trabalho, devemos conceituar a arma de fogo, bem como
posse e porte, visto que existe diferenças entre eles.
A arma de fogo é um artefato capaz de disparar um ou mais projéteis em alta
velocidade através de uma ação pneumática provocada pela expansão de gases resultantes
da queima de um propelente de alta velocidade.
Para Nucci (2014) arma de fogo é “instrumento vulnerante, fabricado,
particularmente, para ofender a integridade física de alguém, ainda que possa ser com o
propósito de defesa contra agressão injusta”.
O Decreto nº 9.493, de 5 de setembro de 2018, que aprovou o Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados, conceitua arma de fogo da seguinte forma:
Arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos
gases gerados pela combustão de um propelente confinado em
uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem
a função de propiciar continuidade à combustão do propelente,
além de direção e estabilidade ao projétil (BRASIL, 2018).
O doutrinado Capez (2017, p. 360), em sua obra “Curso de direito penal: legislação
penal especial”, define arma de fogo como espécie do gênero arma própria:
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As armas próprias são os objetos, os instrumentos, as máquinas ou
os engenhos dotados de potencialidade ofensiva, fabricados com a
finalidade exclusiva de servirem como meios de ataque e defesa, tais
como o socoinglês, o punhal, a espada, a lança, o revólver, a
espingarda, a granada etc.
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4.1 POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO
Salienta-se que posse e porte de arma de fogo não se confundem, visto que,
ostentam finalidades diferentes.
A posse de arma de fogo significa poder mantê-la sob sua guarda em casa e no
trabalho, desde que a pessoa seja o responsável legal ou proprietário do estabelecimento,
conforme bem explicita o artigo 5º da Lei 10.826/2003. “A arma, deve, portanto,
permanecer depositada em local abrigado, seja ele casa ou outro local onde o proprietário,
comprovadamente esteja residindo ou trabalhando” (FACCIOLLI,2015, p107).
Art. 5º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em
todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma
de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou
dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que
seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou
empresa.
Para ter direito à posse de arma o cidadão deve ter no mínimo 25 anos, declarar
efetiva necessidade de uso, apresentar comprovação de idoneidade e inexistência de
inquérito policial ou processo criminal, bem como a comprovação de capacidade técnica
e aptidão psicológica, conforme o art. 4º da mesma lei.
Segundo Damásio (2005, p. 32), possuir significa “agir como proprietário ou
simplesmente titular do poder de ter a arma à sua disposição”, logo, não é preciso que o
sujeito seja, de fato, o proprietário da arma para caracterizar a posse, bastando tê - la em
seu poder.
Sobre a posse irregular de arma de fogo prescreve o artigo 12 da Lei 10.826/03:
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência
desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou
o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
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O porte de arma é proibido no Brasil desde 2003, salvo em poucas exceções
explicitadas na Lei 10.826/03 hoje em vigor. O porte significa essencialmente poder trazer
a arma de fogo consigo e pronta para o uso, municiada e ao alcance das mãos,em locais
que não são de sua propriedade, é configurado pelo transporte, pelo deslocamento da
arma de fogo. Em regra, é proibido em nosso ordenamento jurídico. Vale dizer: somente as
pessoas autorizadas pelo art.6º do Estatuto do Desarmamentopoderão portar armas de
fogo.

I
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Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território
nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:
– os integrantes das Forças Armadas;

- os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V
do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional
de Segurança Pública (FNSP);(Redação dada pela Lei nº 13.500, de
2017).

II

– os integrantes das guardas municipais das capitais dos
Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil)
habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;
(Vide ADIN 5538)(Vide ADIN 5948).

III

Sobre o porte irregular de arma de fogo prescreve o artigo 14 da Lei10.826/03:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório
ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo
quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
Sobre a posse e o porte ilegal de arma de fogo prescreve o artigo 16 da Lei
10.826/03:
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de
fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem
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autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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Configura infração penal a conduta daquele que, sem registro, possuir ou manter
sob guarda, em sua residência ou dependência desta, ou ainda, em seu estabelecimento
de trabalho ou empresa, arma de fogo, assim como, a conduta daquele que trouxer
consigo, com pronto uso, arma de fogo sem a licença da autoridade competente.
Capez (2017, p. 374) aborda os crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de
fogo da seguinte forma:
O registro assegura o direito à posse da arma de fogo pelo
interessado nos locais indicados pela lei. A ausência do registro
torna a posse irregular, caracterizando a figura criminosa do art. 12
(arma de fogo de uso permitido) ou art. 16 da Lei (arma de fogo de
uso restrito). A concessão do porte de arma de fogo, por sua vez,
permite que o sujeito traga a arma de fogo consigo,
transportando-a de um lugar para outro. O porte ilegal de arma
configura os crimes previstos nos arts. 14 (arma de fogo de uso
permitido) ou 16 (arma de fogo de uso restrito).
5.ESTATUTO DO DESARMAMENTO
Em 22 de dezembro de 2003, foi aprovada a Lei nº 10.826/2003, mais conhecida
como Estatuto do Desarmamento, regulamentado pelo Decreto nº 5.123/2004, o qual
dispõe sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM, registro, posse, porte e
comercialização de armas de fogo e munição, como também definem crimes e dá outras
providencias. A lei 10.826 entrou em vigor no dia seguinte à sanção do presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi publicada no Diário Oficial da União.
Portanto, começou a vigorar no dia 23 de dezembro de 2003.
Os principais pontos dessa lei são: proibir o porte de armas por civis, com exceção
para casos onde há ameaça á vida da pessoa; O porte de arma terá duração previamente
determinada, estará sujeita à demonstração de efetiva necessidade, a requisitos para a
obtenção de registro; O porte poderá ser cassado a qualquer tempo, principalmente se o
portador for abordado com sua arma em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas
ou medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor; As taxas
cobradas para a emissão de autorização para porte e registro de armas de fogo foram
aumentadas, de maneira a dissuadir o pedido de novas permissões. Para novo registro,
renovação ou segunda via, a taxa é de R$ 300,00. Para a expedição de porte, renovação ou
segunda via do mesmo, a taxa é de R$ 1 mil.
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A Lei 10.826 prevê uma recompensa em dinheiro para o cidadão que entregar sua
arma a Policia Federal. A recompensa varia de R$150 a R$ 450, dependendo do tipo de
arma. Por causa desse programa foram entregues mais de 670 mil armas às autoridades
entre 2004 e 2015, de acordo com o Ministério da Justiça.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

O Estatuto do Desarmamento tornou mais seletivo o acesso ao porte de arma e, ao
mesmo tempo, trouxe estímulos à população para se desarmar, mediante o pagamento
de indenização para os indivíduos que, espontaneamente, entregarem suas armas nos
postos credenciados. Destaca-se também que de 2004 até 2011 o recebimento de armas
e munições pela Campanha do Desarmamento era realizado apenas pela Polícia Federal.
Após 2011, outros órgãos da segurança pública passaram a integrar a rede de postos de
recolhimento: Corpo de Bombeiro Militar; Guarda Municipal; Polícia Civil; Polícia Militar;
Polícia Rodoviária Federal; entidades da sociedade civil.
A entrega das armas é gerenciada por um sistema informatizado, o “sistema
desarma”, que foi especialmente desenvolvido para a campanha nacional do
desarmamento. O sistema, é organizado de modo a garantir a confidencialidade no
momento da entrega das armas de fogo e munições, a agilidade no pagamento das
indenizações.
Importante destacar que a Lei nº 10.826/2003 desde o momento que entrou emvigor
gerou debates calorosos, principalmente por daqueles que acreditam que a burocracia nos
processos de legislação e as mais diversas ações para reduzir a quantidade de armas não
são capazes de reduzir os índices de violência no País. No entanto, os que estavam á frente
das campanhas para o desarmamento apostavam na premissa de que, quanto menos
armas, menos violência.
6.LEGÍTIMA DEFESA E AUTOTUTELA
Em observância ao princípio da ampla defesa, contido no art. 5º, da CF, é entendido
por De Plácido e Silva (2014, p. 726) que ―assiste a toda pessoa de usar de todos os meios
e recursos legais, para que defenda ou proteja a sua pessoa e seus bens contra os ataques
que lhe são dirigidos, ou, sob o ponto de vista penal, para que se defenda de qualquer
imputação delituosa que lhe é atribuída.
O Código Penal brasileiro, ratifica a ideia de que é possível utilizar-se de algunsmeios
para garantir o direito de defesa, não havendo crimes nos casos de legítima defesa.
É dever do poder jurisdicional do Estado responsabilizar e punir crimes de forma
imparcial e justa, ocorre que alguns tipos de defesa não podem ser postergados,
principalmente aquelas situações que colocam em risco o maior bem jurídico tutelado pela
Constituição, a própria vida.
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Há que se considerar aqui as hipóteses de autotutela ou do exercício privado da
própria segurança sobretudo quando esta é necessária para suprir espaço de omissão
da atividade de segurança pública e, portanto, da proteção devida pelo Estado.
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É claro que o acesso a dados de segurança pública pode ser restringido por
fundamentos relevantes, sobretudo quando vulnerarem sobremaneira a atuação estatal
na matéria ou quando há confronto com direitos fundamentais contrapostos.
Nestes casos, o direito à segurança pública, enquanto garantia da integridade das
pessoas e de seus bens está em jogo e fica inegavelmente abalada quando é o próprio agir
estatal que a viola, no presente caso, restringindo e dificultando o cidadão ao acesso as
armas de fogo que possam garantir sua segurança em momentos que o Estado falhar,
pois como já dito, é impossível estar em toda parte a todo momento para fins de proteção
a vida e propriedades.
6.CONCLUSÃO
A falta de resultados promissores para o combate a violência na sociedade, bem
como o grande aumento de crimes cometidos, só demonstra o fracasso do Estado em
prover a segurança pública mínima ao cidadão de bem como garantia do seu direito de
defesa e proteção patrimonial.
Para os defensores do desarmamento, os argumentos explanados trata-se deuma
estratégia para burlar a lei, já os contrapostos, reafirmam a aplicabilidade da leiquando
satisfeitos todos os requisitos, garantindo-se ao cidadão a disposição de umaarma de fogo
para salvaguardar seus interesses de defesa e guardar seu patrimônio.
Percebe-se que as armas de fogo desempenham um papel indiscutivelmente
relevante na sociedade, razão pela qual há a necessidade de uma melhora no campo das
políticas públicas voltadas para o acesso a esses artefatos. Não significa quehaverá uma
corrida armamentista de todos os cidadãos brasileiros, apenas seresguarda o direito de
se proteger e a sua vontade de aquisição de arma de fogo deforma legalizada. Também
não se pode afirmar sobre este ser a solução para todos os problemas, nem tão pouco
há de se falar sobre a aprovação visar combater a violência, apenas, trata-se da liberdade
de autodefesa e da dignidade humana.
Para o sucesso pretendido que garanta o direito do cidadão à segurança pública, o
Estado deve prover à Polícia e aos órgãos de repressão e do combate às condições e meios
suficientes para que estes possam exercer o seu papel no cumprimento de sua missão
constitucional, ou seja, proteger a população.
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DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL
NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SEGURADO ESPECIAL
RAQUEL GIOVANINI DE MOURA:
Defensora Pública Federal. Especialista em
Direito Penal e Criminologia. Foi
advogada, com atuação na área criminal.
Bacharel em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás.
Comprovação da qualidade de segurado especial
Para a concessão da aposentadoria rural por idade é necessário o preenchimento
de três requisitos cumulativos: (a) a idade mínima; (b) a comprovação da qualidade de
segurado especial; e (c) cumprimento da carência.
Em relação à comprovação da qualidade de segurado especial, conforme o art. 11,
VII, “a”, 1, da Lei 8.213/91, é segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou
em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, explore atividade agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos
fiscais.
Tratando-se de segurado especial, o art. 48, §2º, da Lei 8.213/91 confere ao
segurado especial o direito à aposentadoria por idade desde que comprove o exercício da

atividade rural:

Art. 48, § 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o
trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a
VIII do § 9° do art. 11 desta Lei.
Em regra, o segurado especial somente precisa comprovar o exercício de atividade
rural, de modo que o pagamento de contribuições é presumido em seu favor pelo
ordenamento jurídico.
Para a comprovação do exercício de atividade rural do segurado especial, não é
admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme enunciado nº 149 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
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A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da
atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário.
É necessário que o segurado especial apresente início de prova material
corroborada por prova testemunhal idônea, conforme artigos 106 e 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91:
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Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita,
complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2º e ao
cadastro de que trata o § 1º, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio
de, entre outros:
I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social;
II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;
III – (revogado);
IV – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2º da
Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a
substitua;
V – bloco de notas do produtor rural;
VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º do
art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa
adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como
vendedor;
VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à
cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com
indicação do segurado como vendedor ou consignante;
VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência
Social decorrentes da comercialização da produção;
IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de
renda proveniente da comercialização de produção rural; ou
X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.
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Art. 55, § 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta
Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial,
observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito
quando for baseada em início de prova material contemporânea dos
fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma
prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
Caso não sejam apresentados documentos que sirvam de início de prova material,
quando do ajuizamento da ação ordinária, haverá carência de pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito,
conforme decidido pelo STJ, no Recurso Especial nº 1.352.721/SP, em sede de recursos
repetitivos.
Cerceamento do direito à produção de provas, em caso de extinção do processo sem
resolução do mérito
Em alguns casos, em decorrência de vulnerabilidade social, o segurado especial
pode não possuir muitos documentos que sirvam de início de prova testemunhal.
É o caso, por exemplo, de segurado especial que sempre desenvolveu atividades
rurais em terras de terceiros, informalmente, sem relação de emprego, e que apenas possui
um único documento: sua certidão de nascimento, na qual consta a profissão de seu pai
como lavrador.
Nesses casos, a comprovação da atividade rural, além do início de prova material,
deve ser corroborada por provas testemunhais idôneas, as quais prestarão seu depoimento
em juízo, após o pedido de produção de prova testemunhal e a apresentação do rol de
testemunhas.
Contudo, existe a possibilidade de o magistrado entender que apenas um único
documento não basta para servir de início de prova material e julgar extinto o processo
sem resolução do mérito, sem conferir à parte autora a oportunidade de produção de
prova testemunhal.
Caso isso ocorra, a sentença será proferida com absoluta ofensa ao princípio do
contraditório, alicerce do ordenamento jurídico pátrio, o qual é previsto art. 5º, inciso LV,
da Constituição Federal e tem amplitude em todos os processos judiciais.
Consiste tal princípio em conceder à parte a oportunidade de, em igualdade de
condições, participar do convencimento do juiz, permitindo a manifestação quanto aos
eventos relevantes no processo.
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Observa-se que a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, sem
apreciar o requerimento de produção de provas, padece de nulidade absoluta, em virtude
da violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e, mais
especificamente, do direito de produção da prova.
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Cabe ressaltar que “o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima,
integrante do conceito de justo processo e que não deve ser desconsiderada ou preterida;
assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz,
de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e
desejável”. (REsp 1384971/SP, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acórdão
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 31/10/2014; AC 2007.38.00.0293264/MG, Relator o Juiz Federal José Alexandre Franco, 1ª CRP de Juiz de Fora, DJe de
20/05/2016).
Ademais, o Tribunal Regional da 1ª Região fixou entendimento de que “se a prova

documental apresentada pela parte autora não se afigura bastante ao convencimento
judicial, não há como se lhe negar/reduzir a produção de novas provas oportunamente
requerida para demonstração do direito perseguido. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença anulada” (AC 2009.38.00.014582-3/MG, Desembargadora Federal Ângela Catão,
Primeira Turma, DJe de 14/01/2015).
Assim, em tais casos, afigura-se patente o cerceamento do direito de produção de
provas, grave vício processual que contamina a sentença e a faz padecer de nulidade
absoluta.
Por analogia, segue entendimento do TRF da 1ª Região, acerca do cerceamento
do direito à produção de provas:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO
LAUDO PERICIAL. ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA.
ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.(…) 3. Não obstante apresentado
pedido de esclarecimentos ao expert, sobre eles não se manifestou o
magistrado que, precipitadamente, sentenciou o feito, havendo,
assim prejuízo ao apelante, porquanto foi parte vencida. 4. Dessa
forma, deve ser determinada a realização de nova perícia com
apresentação dos esclarecimentos sobre o laudo requeridos pelo
INSS. (TRF-1 – AC: 436405320114019199 AC 004364053.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES
(CONV.), Data de Julgamento: 14/08/2013, SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação: eDJF1 p.109 de 03/10/2013
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Disso resulta que, nos casos em que não seja garantido à parte autora seu direito
de produção de provas, deve ser anulada a sentença, em razão do cerceamento do direito
de produção de provas.
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Produção de prova testemunhal no caso de o segurado especial só possuir um único
documento que sirva de início de prova material
A lei exige para a comprovação da qualidade de segurado especial o início de
prova material, conforme art. 55, §3º da Lei 8.213/91 e entendimento sumulado pelo STJ
(enunciado nº 149).
Porém, para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício,
conforme Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).
Acrescente-se que, de acordo com o enunciado da Súmula 6 da TNU, a certidão
de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural
do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.
Dessa forma, por exemplo, aplicando a interpretação analógica, a certidão de
nascimento da parte autora, a qual aponta a atividade rurícola de seu pai, também possui
validade como prova material, haja vista a não taxatividade do artigo 106 da Lei 8.213/91.
Importante salientar que é pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art.
106 da Lei n° 8.213/91 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis,
portanto, outros documentos hábeis à comprovação de atividade rural, além dos ali
previstos.
É entendimento pacífico de que: “O rol de documentos hábeis à comprovação do

exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é
meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros
documentos além dos previstos no mencionado dispositivo” (STJ. AgRg no REsp
700298/CE. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. DJ 17.10.2005, p. 341).”
Inclusive, a prova documental não precisa abranger todo o período de atividade
que se pretende demonstrar: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao

documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório.” (Súmula 577, STJ).
Ainda, de acordo com a súmula 14 da TNU, para a concessão do benefício de
aposentadoria rural por idade, os documentos apresentados não precisam
necessariamente corresponder a todo o período de carência.
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Súmula 14, TNU: Para a concessão de aposentadoria rural por idade,
não se exige que o início de prova material corresponda a todo o
período equivalente à carência do benefício.
Conquanto não se refira a todo período, o início de prova material pode ter sua
eficácia estendida para todo o período da carência, quando a prova testemunhal é idônea:
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE –
REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO
PELA PROVA TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. 1. A aposentadoria rural por idade exige a
observância de dois requisitos essenciais: a) etário, quando
completados 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta
e cinco), se mulher; e b) o exercício da atividade rural, ainda que de
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento, em número de meses idêntico à carência do benefício
vindicado. 2. De acordo com o art. 55, § 3º, da Lei de Benefícios, a
demonstração do direito só produzirá efeitos se baseada em início
razoável de prova material, sendo inadmissível a prova
exclusivamente testemunhal. 3. Ainda que a prova documental não
se refira a todo o período de carência exigido para a concessão do
benefício, deve a prova oral ser robusta suficientemente para
estender sua eficácia, referindo-se a todo o lapso demandado. 4.
Hipótese em que restou consignado no acórdão recorrido que a
prova testemunhal colhida em juízo não se prestou a estender a
eficácia da prova documental para todo o período de carência. 5.
Recurso especial não provido. (RESP 201200465900, ELIANA
CALMON, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/04/2013 RIOBTP
VOL.:00288 PG:00123.DTPB).
Portanto, as testemunhas poderão comprovar em audiência o que a prova
documental traz como indícios, mais do que suficientes, de labor rural realizado pela parte
autora durante grande parte de sua vida, dando eficácia retrospectiva e prospectiva ao
documento que sirva como indício de prova material.
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OS DIREITOS DO TRABALHADOR EM MEIO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
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LETÍCIA MIRANDA DE AMARAL BARBALHO:
Graduanda de Bacharel em Direito na Universidade
de Gurupi - Tocantins151
RESUMO: O presente trabalho visa analisar os direitos do trabalhador e como eles ficaram
durante a pandemia do novo coronavírus, e como os institutos do fato do príncipe e da
força maior podem ser aplicados nesse momento, bem como a utilização do princípio da
boa-fé objetiva, que deve ser observado em todas as relações trabalhistas. Primeiramente
o artigo irá abordar acerca do contrato de trabalho e sua definição, bem como analisar o
referido princípio, para posteriormente ser analisado como ficou o ordenamento jurídico
brasileiro com a edição da Medida Provisória pelo presidente da república, que visa à
redução da carga horária e consequentemente dos salários durante a pandemia. Os
institutos mencionados também serão analisados para que se possa ver como eles podem
ser aplicados nesse momento que o Brasil e o mundo têm passado, bem como o
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esses institutos e a Medida Provisória.
PALAVRAS CHAVE: Direito do Trabalho. Princípio da boa-fé objetiva. Media Provisória.
ABSTRACT: The present work aims to analyze the rights of the worker and how they were
during the pandemic of the new coronavirus, and how the institutes of the prince's suit and
force majeure can be applied at that moment, as well as the use of the principle of objective
good faith, which must be observed in all labor relations. First, the article will address about
the employment contract and its definition, as well as analyze this principle, to later be
analyzed how the Brazilian legal system was with the edition of the Provisional Measure by
the president of the republic, which aims to reduce the workload and consequently wages
during the pandemic. The mentioned institutes will also be analyzed so that it can be seen
how they can be applied in this moment that Brazil and the world have passed, as well as
the understanding of the Federal Supreme Court about these institutes and the Provisional
Measure.
KEY WORDS: Labor Law. Principle of objective good faith. Provisional Media.
INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus trouxe vários reflexos sociais e econômicos em
todo o mundo. O alto número de mortes, as longas convalescenças, as medidas de
isolamento social tomadas causaram um grande impacto nas indústrias, nas empresas, nos
comércios, nos empregos, nos trabalhos informais, no mercado econômico e financeiro,
são somente alguns dos efeitos desta catástrofe sanitária. Ela afeta de forma direta as
151 Graduanda de Bacharel em Direito na Universidade de Gurupi.
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relações jurídicas de direito privado em especial os contratos de trabalho celebrados antes
de seu advento.
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Desse modo, o desafio de reestabelecer a equação obrigacional é uma medida
necessária, onde a mais importante recomendação para os empregados e empregadores
é que, imbuídos de boa-fé, negociem as modificações que são precisas para preservar o
contrato ou, se não for possível fazê-lo, a sua extinção de forma consensual. Acontece que,
frente a existência de interesses divergentes nesse período difícil, nem sempre se chegará
a um denominador comum entre a empresa e o seu trabalhador no que diz respeito a
manutenção do contrato de trabalho, podendo levar a uma possível resolução no contrato
de trabalho.
A recessão que a pandemia causou fez com que várias empresas tivessem que
paralisar as suas atividades para evitar uma maior transmissão do vírus entre a população,
o que ocasionou um aumento significativo nas resoluções de contrato de trabalho.
Desse modo, os contratos dissolvidos no decorrer da pandemia do COVID-19
devem ser vistos de forma diferenciada dos que foram rescindidos durante um período de
normalidade, pois os possíveis fatos geradores da resolução contratual decorrente da
pandemia são fenômenos jurídicos pouco abordados no âmbito do direito do trabalho.
Por esse motivo, faz-se necessário o presente estudo, a fim de identificar qual instituto
jurídico deverá ser aplicado quando a resolução do contrato de trabalho for decorrente da
pandemia do COVID-19, bem como demonstrar as consequências que a sua aplicação
proporciona na vida do empregador e do empregado.
2 O MODELO CLÁSSICO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS
2.1 Breve histórico da formação do Direito do Trabalho
O Direito do Trabalho tem diversos institutos, princípios e normas jurídicas, que
resulta de um contexto histórico e específico, cujo surgimento remonta a uma complexa
combinação de fatores econômicos, sociais e políticos (BARROS, 2012).
A Revolução Industrial é considerada por toda a doutrina de forma pacífica como
uma das fontes matriz, pois com ela se iniciaram os debates sobre o sofrimento imposto
aos trabalhadores e o diminuto rol de direitos estabelecidos em prol destes, resultando no
surgimento do movimento operário, responsável por impulsionar o surgimento desse
ramo do Direito, adstrito à benevolência da classe patronal e a atuação do próprio Estado.
Também houve outros fatores para o seu desenvolvimento, por exemplo, ações
humanitárias que falavam da necessidade do Estado olhar para a classe trabalhadora, novas
doutrinas sociais e econômicas que buscavam modificar a postura não intervencionista do
Estado Liberal.
143

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

No Brasil, o Direito do Trabalho teve início com a promulgação da Lei Áurea, que
acabou com à escravidão no país e possibilitou que surgisse outras formas de utilização da
força de trabalho resultando, assim, nas relações de emprego (DELGADO, 2016, p. 110).
Para Nascimento e Nascimento (2015), a formação do Direito do Trabalho no Brasil
aconteceu devido a fatores internos e externos. Entre os fatores externos estão as
transformações que aconteciam na Europa; a proteção ao trabalhador que estava em pauta
na esfera legislativa; o compromisso internacional que o Brasil assumiu quando participou
da Organização Internacional do Trabalho, criada pelo Tratado de Versalhes (1919), e um
fator mais recente foi a crise econômica mundial de 2008. Os fatores internos que tiveram
influência para o surgimento do Direito do Trabalho no Brasil foram: o movimento operário
que foi marcado por várias greves no fim do século XIX e início do século XX; o surto
industrial, que aconteceu o aumento do número de fábricas e operários; a política
trabalhista de Getúlio Vargas (1930) e a Constituição de 1988.
Para Delgado (2016), essa evolução no Brasil se divide três períodos. O primeiro
aconteceu entre os anos de 1888 e 1930, sendo chamado de “fase de manifestações
esparsas” tendo como característica um movimento operário ainda sem organização,
responsável pelo surgimento de normas dispersas para trazer algumas garantias ao
trabalhador, mesmo que poucas.
O segundo período, chamado de “fase de oficialização do Direito do Trabalho”,
iniciou com a criação do Ministério do Trabalho no ano de 1930 e com a criação da
Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, que é a principal legislação de natureza
infraconstitucional trabalhista já criada no ordenamento jurídico brasileiro. E, por fim, o
terceiro período surgiu com a Constituição Federal de 1988, e a consequente transição
democrática do Direito do Trabalho brasileiro. Foi com a Carta constitucional que os
empregados urbanos e rurais tiveram os seus direitos sociais garantidos; os trabalhadores
rurais conquistaram o direito ao FGTS; foi fixado o salário mínimo e estabelecido piso
salarial para as categorias, reduziu a carga horária semanal para 44 horas, entre outros
(DELGADO, 2016).
Feito esse breve contexto histórico do surgimento do Direito do Trabalho, a partir
de agora será falado sobre um dos institutos desse Direito, que é o contrato individual de
trabalho, objeto de estudo do presente artigo científico.
2.2 Contrato individual de trabalho
O contrato individual de trabalho tem seu conceito disposto no artigo 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho que diz: “Contrato individual de trabalho é acordo tácito
ou expresso, correspondente à relação de emprego”. A maior parte da doutrina critica esse
conceito pois diz que essa expressão “contrato de trabalho” está equivocada e que deveria
ser “contrato de emprego”, critica também o fato que o contrato não corresponde
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necessariamente à relação de emprego, o que ela faz é criar uma relação jurídica. Para
Barros (2012, p.185) o conceito seria esse:
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O contrato de trabalho é o acordo expresso (escrito ou verbal) ou
tácito firmado entre uma pessoa física (empregado) e outra pessoa
física, jurídica ou entidade (empregador), por meio do qual o primeiro
se compromete a executar, pessoalmente, em favor do segundo um
serviço de natureza não-eventual, mediante um salário e
subordinação jurídica. Sua nota típica é a subordinação jurídica. É ela
que irá distinguir o contrato de trabalho dos contratos que lhe são
afins e, evidentemente, o trabalho subordinado do trabalho
autônomo.
Visto o conceito de contrato de trabalho, os elementos que caracterizam o mesmo
são os mesmos da relação de emprego, ou seja, a pessoalidade, a onerosidade, a
alteridade, é não-eventual e precisa ter subordinação. É importante destacar que todos
esses elementos precisam estar presentes, pois com a ausência de algum deles, o contrato
celebrado poderá ser considerado qualquer outro. Porém, é necessário seguir os
elementos de um contrato que estão presentes no artigo 104 do Código Civil, ou seja, o
agente precisa ser capaz, o objeto do contrato tem que ser lícito e a vontade das partes,
entretanto, nesse caso, têm que se levar em consideração a idade do agente, pois, um
menor de 14 anos, mesmo tendo capacidade civil, não pode ser parte em um contrato
individual de trabalho, pois é expressamente proibido em lei que esses indivíduos sejam
parte nesses contratos.
Quanto a sua classificação, o contrato de trabalho pode é: nominado, ou seja, ele é
previsto em lei; personalíssimo, o que significa que somente a pessoa que assina o contrato
que pode prestar o serviço, não podendo colocar outrem para fazê-lo; oneroso, ou seja,
existe uma contraprestação pelo serviço prestado; não solene, o que significa que pode ser
feito até de forma verbal o referido contrato, pois, a mera execução do serviço pode
caracterizá-lo; de trato sucessivo, pois ele não se encerra quando efetua alguma atividade,
mesmo sendo por prazo determinado; comutativo, pois ele produz direitos e obrigações;
sinalagmático, pois ele se baseia no principio da autonomia da vontade, onde a pessoa só
aceita o trabalho se ela quiser, e, por último, principal, pois ele existe por si mesmo, não
precisando de nenhum outro (MARTINEZ, 2017).
2.3 A indispensabilidade do princípio da boa-fé nos contratos de trabalho
O princípio da boa-fé consiste em uma conduta que a pessoa deve seguir nas suas
obrigações, nas posses, no direito real, e, também nos contratos de trabalho. Para Cordeiro
(2016), esse princípio traz previsões normativas que são de extrema importância para que
a ordem privada seja mantida, o que significa que ambas as partes do contrato precisam
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agir com boa fé para que os direitos e obrigações constituídos pelo contrato sejam
preservados.
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Desse modo, a boa-fé normatiza os fatos que são a fonte das obrigações e matem
o paralelo com a eficácia do negócio, e a sua fonte não na norma que diz que é preciso
para que o negócio seja respeitado, mas, sim, no próprio negócio. Essas fontes do dever
de agir com boa fé precisam estar presentes em todas as relações interpessoais:
[...] o início de negociações preliminares, a existência de um contrato,
ou da sua aparência, a conexão de terceiro com uma obrigação ou o
desaparecimento de um negócio. (CORDEIRO, 2016, p. 646).
A jurisprudência que tem como base a “boa-fé demonstrou que sempre que era
possível atingia um dos mais nobres e delicados níveis da cultura jurídica que era acorrigir
as leis injustas ou inconvenientes. No Brasil, antes do Código Civil de 2002, o princípio da
boa-fé era dividido em boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva.
A boa-fé subjetiva é aquela que está no psicológico da pessoa, que faz alguma coisa
sem saber que aquilo é errado. Na maioria das vezes isso acontece devido a ignorância do
sujeito sobre alguma situação, por exemplo, quando possuidor de boa-fé subjetiva que
não sabe que sua posse tem algum defeito. Desse modo, neste exemplo, o legislador
procura ampará-lo, o que não faz em relação ao possuidor de má-fé.
Para Cordeiro (2016), quando existe uma boa fé puramente fática, o juiz precisa
dispor se o sujeito tinha ciência ou não do fato. Essa é uma necessidade delicada e que
utilizar os indícios externos. Entretanto, às vezes o juiz precisa abdicar do elemento
considerado mais segura para determinar a sua conduta. Na boa-fé subjetiva, trata-se
somente de decidir se o sujeito conhecia ou não a ilicitude do ato.
A boa-fé objetiva é um princípio geral que traz um roteiro que precisa ser seguido
em todos os negócios jurídicos, inclusive nas normas de condutas adotadas pelas partes.
Com esse lado objetivo para o princípio da boa-fé, o juiz parou de seguir somente o que
está em lei e passou a poder fazer a justiça conforme cada caso concerto. A boa-fé objetiva
está relacionada com a lealdade, a honestidade que o indivíduo mantém em seu
comportamento.
De acordo com Silva (2017), é complicado dizer o que é resultado do princípio da
boa-fé e o que é a interpretação da norma. Pois, mesmo que ela seja utilizada para
aumentar o conteúdo do contrato existe também a vontade das partes na hora da sua
celebração. E para que possa contrato possa ter seus efeitos produzidos corretamente as
partes precisam, em determinadas ocasiões, se comportarem conforme das disposições do
contrato. Nesse ponto a boa-fé atua frente à necessidade de qualificar esses
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comportamentos indispensáveis à garantia da satisfação contratual e à plena produção dos
efeitos oriundos do conteúdo contratual.
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A boa-fé objetiva é bem mais do que agir de acordo coma ética, é noção técnicooperativa que se especifica. Por isso, no momento vivido atualmente em todo o mundo,
com a disseminação do coronavírus em razão da transformação social imposta pela
pandemia advinda da Covid-19, que determinou a reestruturação das relações
interpessoais e a implementação de medidas de cunho sociojurídicas, até mesmo com a
edição de Medidas Provisórias que autorizam a redução de salários, jornada de trabalho e
também a suspensão do contrato de trabalho, de modo que se torna indispensável aos
envolvidos em uma relação contratual laboral, seja por parte do empregador, seja por parte
do empregado, naquilo que lhe couber, a submissão e adoção de postura legais e
contratuais de acordo com esse princípio, pois, caso contrário, poderão correr o risco de
imposição recíproca de circunstâncias injustas, afetando diretamente a própria relação de
trabalho.
3 MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020 E A PERMISSÃO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO
CONTRATO DE TRABALHO E REDUÇÃO DE SALÁRIO
A Medida Provisória 936 de 01 de abril de 2020, que foi recepcionada pelo Senado
Federal e convertida na Lei nº 14.020\2020, autoriza que o empregador reduza os salários
e a jornada de trabalho por até 90 (noventa) dias e que suspenda os contratos de trabalho
por até 60 (sessenta) dias, com direito a estabilidade temporária do empregado e que ele
receba o benefício emergencial pago pelo governo. Essa redução na jornada de trabalho
pode ser de 5%, 50% ou 75% por meio de acordo individual ou coletivo, ou outro
percentual, podendo ser até mesmo 100%, mas por meio acordo coletivo. Essas medidas
são aplicadas também para os empregados domésticos, aprendizes e pessoas com jornada
parcial (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2020).
Sua vigência a partir começou no dia de sua publicação, ou seja, em 01 de abril de
2020, e foi mais uma tentativa do governo para que os efeitos da COVID-19 fossem
atenuados no mercado de trabalho, pois a pandemia trouxe um cenário de incertezas e
instabilidade econômica para o país, ante a adoção de medidas sanitárias e de isolamento
social, dentre as quais, a determinação de fechamento do comércio de atividades
classificadas enquanto não essenciais, para evitar que o vírus se espalhasse em território
nacional de forma descontrolada.
Com a redução dos salários ou suspensão do contrato de trabalho, o governo
instituiu o auxílio emergencial pago aos trabalhadores para que ele conseguisse manter as
suas despesas e necessidades básicas nesse período difícil que o mundo está passando.
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O empregado que teve a jornada de trabalho reduzida ou então o contrato
suspenso tem o direito de garantia provisória no emprego depois que a jornada de
trabalho voltasse ao normal por período equivalente, por exemplo, se o contrato foi
suspenso ou reduzido por 4 (quatro) meses, a estabilidade do empregado na volta será
também de 4 (quatro) meses.
Essas medidas de redução de salário com redução proporcional da carga horária de
trabalho e da suspensão do contrato de trabalho, como já dito, devem ser implementadas
através de acordo individual ou de negociação coletiva quando: o empregado receber um
salário igual ou inferior a R$ 3.135,00; ou nos casos em que o empregado for portador de
diploma de nível superior e que tenha salário igual ou superior a duas vezes o limite
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Para os outros empregados
as medidas de proteção ao emprego só seriam estabelecidas através de convenção ou
acordo coletivo, podendo também ser feita por meio de acordo individual.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a liminar da ADI 6.363, no dia
06/04/2020, onde o ministro Ricardo Lewandowski foi contra as medidas da MP 936/2020,
e fez as empresas terem que notificar os sindicatos de categorias para que pudessem
suspender temporariamente contratos ou realizar corte salarial.
Desse modo, se estabeleceu um prazo de 10 dias para a comunicar os sindicatos, e
nesse período, se essas entidades quiserem, poderão fazer a negociação coletiva,
"importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes".
Essa ação foi protocolada pelo Partido Rede Sustentabilidade, onde alegou que a
Medida Provisória afronta os direitos e garantias individuais dos trabalhadores. E conforme
entendimento de Lewandowski, afastar os sindicatos das negociações pode causar danos
aos empregados e "contraria a própria lógica subjacente ao Direito do Trabalho, que parte
da premissa da desigualdade estrutural entre os dois polos da relação laboral".
Mas, essas medidas muitas vezes foram usadas de forma equivocada pelo
empregador, como em casos onde foi adotado de forma precipitada os institutos da força
maior e do fato do príncipe, onde eles só consideraram a situação das empresas sem
pensar em como poderia afetar o trabalhador, e, também, sem utilizar o princípio da boafé objetiva.
3.1 Força maior
A pandemia do novo coronavírus, levando em consideração os parâmetros legais,
foi comparada a um episódio de “força maior” e, por esse motivo, precisa dar aos
empresários alternativas emergenciais e sem viés burocrático para as empresas manterem
os seus negócios economicamente viáveis e também proteger os empregos de seus
funcionários. Entretanto, o conceito de “força maior”, para a Medida Provisória 927/2020
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deve ser entendido como um modo de preservar os empregos, sendo perigoso que esse
estado seja estendido para justificar hipóteses de rescisão de contratual.
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O principal objetivo da Medida Provisória 927, neste contexto, foi dispor de
alternativas para o empregado conseguir executar as suas funções de forma remota, como
flexibilizar o teletrabalho, com a retirada temporária de alguns requisitos formais para a
sua implementação. A referida MP também trouxe outras possibilidades para o empresário
manter os seus empregados mesmo com as atividades paralisadas, como a antecipação de
férias e feriados.
A referida MP então caracteriza o estado de calamidade que a pandemia de COVID19 trouxe como uma hipótese de “força maior”, além das que já estão dispostas no artigo
501 da CLT, que são:
Art. 501 – Entende-se como força maior todo acontecimento
inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização
do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.
1º – A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior.
2º – À ocorrência do motivo de força maior que não afetar
substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a
situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as
restrições desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo.
Além do mais, o artigo 21, inciso I, da MP 927, dispõe que o empregador, enquanto
a mesma estiver em vigor, não precisa efetuar o pagamento das multas por atraso no
recolhimento do FGTS, caso a empresa tenha optado pelo recolhimento diferido nos
termos da MP.
Essa é a única vez que a MP dispõe sobre a rescisão do contrato de trabalho. Pois,
até a MP 936, que dispõe sobre as medidas de redução da jornada/salário, suspensão do
contrato de trabalho e pagamento de ajuda emergencial aos empregados, não traz, em
nenhum momento, alguma hipótese de flexibilização de rescisões contratuais. Portanto,
pode-se concluir que o governo federal queria manter os empregos, mesmo que isso
afetassem trabalhadores de forma temporária devido a diminuição de salários ou
mudanças de local de trabalho, sendo importante destacar que essas mudanças, em
nenhum momento, retiraram direito do empregador em rescindir contratos.
Mas, o que se observa através do noticiado pela mídia, é que várias empresas não
estão conseguindo manter os empregos e não só isso, muitas estão encerrando as suas
atividades empresariais, pois elas estão completamente comprometidas financeiramente.
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É importante ressaltar que levando em consideração tudo o que tem acontecido, o
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, não deferiu o pedido de
liminar contido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), que foi protocolada pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT), contra alguns dispositivos contido na Medida
Provisória nº 927/2020, dando a entender que o Poder Judiciário está visando proteção de
empregos.
Porém, como esse é um assunto muito novo, existem poucas jurisprudências sobre
as dispensas pelo motivo de força maior, mas destacando o deferimento recente do pedido
feito pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de
Joaçaba – SC, em sede de tutela antecipada para suspender as rescisões dos contratos de
trabalho que foram fundamentas no artigo 502 da CLT pelas empresas do ramo de
Construção, pedindo também pela reintegração de todos os trabalhadores, como também,
enquanto durar a pandemia, os contratos de trabalho não poderem ser rescindidos, sob
pena de multa. Posteriormente, as partes celebraram acordo.
3.2 Fato do príncipe
Algumas empresas foram caminho um pouco mais ousado ao rescindir contratos de
trabalho invocando o chamado “Fato do Príncipe”, que é a hipótese de extinção do
contrato de trabalho conforme o disposto no artigo 486 da CLT, é definido por Cavalcante
(2015) como todo ato que a administração faz voluntariamente e que onera a parte que
contrata com ela. Essa teoria é muito importante nos contratos administrativos, pois ela
permite que o prejudicado obtenha reparação do Estado. Já no Direito do Trabalho, ela
compreende a paralisação, podendo ela ser temporária ou definitiva que tem por
motivação algum ato de autoridade municipal, estadual ou federal.
Dito isso, pode-se dizer que é certa a inspiração no Direito Administrativo como
uma forma de conseguir indenizações por parte do Estado. E no Direito do Trabalho, em
tese, sempre que tiver paralisação temporária ou definitiva das atividades empresariais
devido a algum ato do poder público, a entidade do governo que foi a responsável pela
paralisação precisa efetuar o pagamento das indenizações
Bem por isso, como o risco do negócio não deve ser transferido do empresário à
pessoa do empregado, o não pagamento da multa de 40% do FGTS, ou, ainda, do aviso
prévio indenizado, para quem entende que aludida parcela rescisória também fica
rechaçada em caso se configurar o “fato do príncipe”, acarretará automaticamente na
penalidade do art. 477, §8º, da CLT — multa equivalente ao salário do empregado
– levando ao aumento exponencial de ações judiciais e ao contingenciamento do passivo
trabalhista das empresas (CASSAR, 2017).
De resto, se vislumbram, em tese, situações em que o empregador poderá lançar
mão do artigo 486 da CLT, sob o ponto de vista de não onerar demasiadamente o passivo
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trabalhista. A primeira delas é fazendo na forma de ação de regresso contra o Estado,
hipótese em que o empregador é quem paga as indenizações devidas aos colaboradores,
pedindo o devido ressarcimento ao Poder Público em ação autônoma. A segunda delas é
se socorrer da ação de consignação em pagamento, depositando em juízo os valores
rescisórios que entende serem devidos ao ex-funcionário. A terceira, por fim, é o
ajuizamento de uma ação declaratória, em face da autoridade pública responsável pelo
decreto que paralisou as atividades, para o fim específico de se obter a chancela judicial
do “fato do príncipe” (CASSAR, 2017).
3.3 Entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a suspensão dos
contratos de trabalho durante a pandemia
Na sessão de julgamento do dia 17/04, o Plenário do STF revogou liminar que foi
concedida pelo Ministro Lewandowski indeferindo a ADI 6363/2020, protocolada pelo
Partido Rede Sustentabilidade contra dispositivos da Medida Provisória 936/20, a qual
autoriza a suspensão do contrato e redução da carga horária e salários de trabalhadores
por acordo individual.
Como dito anteriormente, essa Medida Provisória foi editada em 1º de abril, ficando
conhecida popularmente por implementar o Benefício Emergencial de Prevenção do
Emprego e da Renda em casos de redução proporcional da jornada de trabalho ou
suspensão temporária do Contrato de Trabalho. O objetivo do Governo com a edição dessa
Medida foi à preservação do emprego e da renda, visando a continuidade das atividades
laborais e empresariais, além de buscar reduzir o impacto social decorrente do estado de
calamidade pública.
De acordo com explanado em informativo específico, essa redução da jornada de
trabalho dos empregados poderá acontecer pelo período de até 90 (noventa) dias, porém
o valor do salário-hora de trabalho precisa ser mantido respeitando assim a garantia
Constitucional da irredutibilidade salarial.
Ela também autoriza reduções proporcionais de jornada de 25%, 50% e 70% e
permite a suspensão dos contratos por até 60 (sessenta) dias, prevê a possibilidade das
negociações serem realizadas individualmente entre empregado e empregador, sem a
participação do Sindicato da categoria, o que gerou uma série de questionamentos e
discussões quanto a violações à Constituição Federal.
E foi a previsão de negociações individuais que levou o Partido Rede
Sustentabilidade a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6363/2020) para
suspender de forma liminar a aplicação dos artigos da MP que dispõem sobre a redução e
a suspensão por acordo individual escrito entre empregador e empregado (artigo 11, §4º;
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artigo 12; artigo 7º, inciso II; artigo 8º, §1º e §3º, inciso II; artigo 9º, §1º, inciso I), e ao final,
requerer a declaração de inconstitucionalidade de tais dispositivos.
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No dia 06 de abril o Ministro Ricardo Lewandowski, relator da ADI 6363/2020,
concedeu liminar parcial da seguinte forma:
“(...) Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, defiro
em parte a cautelar, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, para dar interpretação conforme à Constituição ao § 4º do
art. 11 da Medida Provisória 936/2020, de maneira a assentar que
“[os] acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho [...]
deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo
sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data
de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação
coletiva, importando sua inércia em anuência com o acordado pelas
partes. Solicitem-se informações à Presidência da República.
Requisitem-se a manifestação do Advogado-Geral da União e o
parecer do Procurador-Geral da Republica.”
Diante desta decisão liminar, o Advogado Geral da União interpôs recurso de
Embargos de Declaração, e apontou supostas contradições e omissões na decisão de
Lewandowski, destacando a aplicabilidade/validade do acordo individual entabulado entre
empregado e empregador antes da apreciação do Sindicato.
Apesar do recurso ter sido rejeitado pelo Ministro no dia 13 de abril de 2020, a
fundamentação de sua Decisão esclareceu que, em seu entendimento, os efeitos dos
acordos individuais teriam validade imediata, inclusive durante o prazo de 10 dias previstos
para comunicação do Sindicato; o acordo individual somente perderia a sua eficácia
mediante negociação coletiva posterior, ou ainda, caso o Sindicato da categoria não se
manifestasse no prazo legal.
Porém, o tramite do processo levou essa questão para o Plenário do STF, que
decidiu, em 17 de abril, com a maioria de votos, pela revogação da decisão que foi
proferida anteriormente Relator e indeferiu a liminar pleiteada pelo Partido Rede
Sustentabilidade, dispensando o aval dos Sindicatos nos acordos trabalhistas firmados
durante a pandemia do coronavírus.
Essa decisão do STF autoriza a redução proporcional do salário e da jornada de
trabalho mediante negociação individual, nas hipóteses previstas na própria Medida
Provisória, a qual, vale ressaltar, estabelece a concessão de benefício emergencial como
forma de suplementação salarial.
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Além de prezarem, em seus votos, pela manutenção dos empregos, os Ministros
que votaram a favor do texto da MP, dentre eles o Min. Alexandre de Moraes, destacaram
que o aval dos Sindicatos deve ser relativizado durante o período de calamidade pública,
a fim de se evitar que empregados que já estejam recebendo o benefício complementar
do Estado tenham que devolver tais valores recebidos durante dois ou três meses –
considerando, nesta hipótese, que o Sindicato da categoria não homologaria o acordo
individual anteriormente firmado.
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O Ministro Luis Roberto Barroso, por sua vez, sopesou, de um lado, o direito ao
trabalho e às garantias de proteção ao emprego, e de outro, a redução salarial, concluindo
que a demissão em massa seria muito mais prejudicial do que a redução proporcional da
jornada de trabalho.
Ressalva importante fez o Ministro Luiz Fux, que destacou a diminuição de
autonomia dos Sindicatos após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista): “Se o sindicato hoje pela reforma trabalhista não interfere no mais, que é a
rescisão do contrato de trabalho, como pode ser obrigatório sindicato interferir entre
acordo entre trabalhadores e empregados? [...]”
Já os Ministros que votaram pela inconstitucionalidade dos dispositivos da MP
(vencidos), ressaltaram que os acordos individuais ferem a igualdade, estimulam o conflito
social e a judicialização, desprotegem os mais vulneráveis e ferem a Constituição Federal,
em especial os artigos que garantem a participação do Sindicato nas negociações e a
irredutibilidade salarial.
Com este entendimento, negociações individuais entre empregadores e
empregados realizadas durante a calamidade pública, conforme MP 936/20, voltadas à
redução da jornada de trabalho ou à suspensão do contrato, não serão submetidas ao crivo
dos Sindicatos da categoria, tendo plena eficácia durante o estado de calamidade.
Não se sabe se os Tribunais manterão tal entendimento após o fim deste período
excepcional. Contudo, é notório que a discussão quanto a relativização dos poderes e da
representatividade dos sindicatos está em pauta.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por ser considerada uma calamidade pública mundial, a pandemia do novo
coronavírus causou determinadas situações em toda a sociedade incluindo também no
ramo do direito, em especial do direito do trabalho. Para combater à crise causada pelo
COVID-19, o direito se tornou necessário para conseguir diminuir os problemas causados
pela pandemia, buscando a utilização de fenômenos jurídicos que podem ser aplicados ao
caso, porém sabendo que a sua utilização tem que ser feita de modo pacifico.
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Em frente às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, por
exemplo, o fechamento de atividades comerciais por um período de tempo, é indubitável
que as empresas e os estabelecimentos comerciais tenham que se adaptar a uma nova
realidade, na qual a redistribuição dos gastos será vista como uma prioridade.
Devido a isso, os contratos de trabalho firmados terão as suas condições
modificadas, podendo ser resolvidos de outro modo. Partindo do princípio de que vários
empregadores decidiram findar o contrato de trabalho para adaptar os gastos de suas
empresas, o presente trabalho trouxe à tona o debate sobre de dois fenômenos jurídicos
que podem ser usados como fundamento para a resolução contratual em razão da
paralisação da empresa devido o combate da pandemia do COVID-19, e, o mais
importante, a utilização do princípio da boa-fé objetiva em todos os contratos de trabalho.
Após longa do artigo pode-se concluir o quão temerário é dispor de uma relação
direta entre a teoria do fato do príncipe, disposta no artigo 486 da Consolidação das Leis
do Trabalho, com os contratos dissolvidos durante a pandemia do COVID-19. Porém, não
sendo considerada uma forma mais adequada para a solução dos casos de encerramento
dos estabelecimentos em razão dos decretos estaduais e municipais editados com a
finalidade de conter a pandemia do novo coronavírus.
Entretanto, a interpretação do parágrafo único do artigo 1º da Medida Provisória
927/2020, como também a inexistência do nexo causal entre o ato de autoridade e a
descontinuidade da atividade comercial, leva a entender que a força maior, disposta no
artigo 501 da CLT, é o instituto que mais adéqua para fundamentar as resoluções dos
contratos de trabalho durante a pandemia do COVID-19, impondo, portanto, a aplicação
das consequências jurídicas ocasionadas por este fenômeno jurídico.
Espera-se que este trabalho tenha colaborado para uma melhor compreensão sobre
o tema relevante e atual das resoluções contratuais ocasionadas pela paralisação das
atividades comerciais em decorrência da pandemia do COVID-19 e que venha a servir de
apoio para os novos estudos que venham a ser desenvolvidos.
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RESUMO: Com crescimento do acesso a internet, várias empresas começaram a divulgar
seus produtos e serviços através das redes sociais, por meio dos digitais influencers, dessa
forma, a presente pesquisa tem por intuito discutir sobre a responsabilidade civil em caso
de divulgação de produtos, além dos direitos do consumidor que trata-se de uma
obrigação presente na carta magna. O estudo se caracteriza por possuir uma análise
bibliográfica onde se é levado em conta a legislação vigente e textos já publicados por
uma ótica descritiva. Portanto, a motivação da pesquisa perpetua em buscar averiguar
pontos em o digital influencer é responsável pelo que indica e o limite dessa
responsabilidade com o fornecedor.
Palavras-chave: responsabilidade civil; digital influencer; internet.
ABSTRACT: With the growth of internet access, several companies began to publicize their
products and services through social networks, through digital influencers, in this way, the
present research aims to discuss civil responsibility in case of product disclosure, in addition
to the consumer's rights, which is an obligation present in the Magna Carta. The study is
characterized by having a bibliographic analysis where the current legislation and texts
already published are taken into account from a descriptive perspective. Therefore, the
research motivation perpetuates in seeking to ascertain points in which the digital
influencer is responsible for what it indicates and the limit of this responsibility with the
supplier.
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INTRODUÇÃO
Na sociedade atual a tecnologia pode ser considerada um meio essencial de
comunicação entre as pessoas de qualquer lugar do mundo, conectando diversas
informações. Tais informações são espalhadas principalmente através das redes sociais.
Informações que sejam sobre qualquer tipo de assunto: desde uma notícia, a uma receita
e até comércio - seja de roupa, calçado, maquiagem a eletrônicos - viraram uma plataforma
com todos os meios possíveis de possuir interação.
Principalmente no que tange na divulgação de produtos - atualmente, existem
pessoas que “testam” a qualidade ou indicam por um preço menor, dentre outros - tais
indivíduos são denominados digital influencer.
O digital influencer ou influenciador digital possui justamente essa funcionalidade
no contexto comércio vs. consumidor, eles testam produtos, dão suas opiniões e
averiguam se compensa ou não comprar naquele estabelecimento, passando para o
consumidor uma opinião sobre o produto, “influenciando” este a comprar em determinado
estabelecimento.
Acontece que essa “influência” muitas vezes pode ser feita de forma irresponsável,
visto que, algumas lojas são apenas “fachada” e tem a intenção apenas de lesar o cliente,
nesse sentido obsta observar até que ponto o influenciador digital é responsável por tal
indicação.
Até onde vai a responsabilidade civil quando algum consumidor que influenciado
por um digital influencer é lesado por uma empresa “falsa”. Assim, através de uma pesquisa
bibliográfica e descritiva, o presente estudo tem por fim analisar o assunto através de
opniões já formadas pela temática, tentando ponderar a responsabilidade de cada um no
respectivo caso concreto.
1.O INFLUENCIADOR DIGITAL E SEU PODER NAS REDES SOCIAIS: IMPACTO NA
DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS.
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Atualmente, as redes sociais tem um dos maiores poderes de marketing do mundo,
através destas, pode-se ter acesso a produtos e serviços dos mais diversos tipos, através
da divulgação dos influenciadores digitais.Os influenciadores digitais segundo Azevedo e
Magalhães (2020, on-line) “São indivíduos que atuam nas mídias sociais ditando
comportamentos e tendências, indicando produtos e/ou serviços e compartilhando ideias”.
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Ainda, de acordo com Karhawi apud. Pereira (2021,on-line):
“[...] os influenciadores digitais estão no Facebook, no Instagram, no
Snapchat, em espaços ocupados por “pessoas comuns” com quem
dialogam em igualdade. É por esse motivo, também, que revistas e
sites de veículos tradicionais de mídia não têm a mesma reputação
que os influenciadores digitais. A proximidade desses sujeitos de seus
públicos, de sua rede, a partir da escrita íntima, do uso da primeira
pessoa (no caso dos blogs, Instagram, Twitter) e da pessoalidade cria
uma aproximação entre o criador de conteúdo e seus públicos. É
nessa sustentação que se ergue o capital simbólico dos blogueiros e,
muito fortemente, das blogueiras de moda que são encaradas como
melhores amigas de suas leitoras...”
Assim, os influenciadores digitais são indivíduos com um grandioso público digital,
podendo chegar a milhões de pessoas pelo mundo todo através de qualquer mídia social.
As plataformas mais comuns são YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter ou
Facebook, por exemplo.Segundo Cintra (2020, on-line) “Para quem utiliza redes sociais com
frequência, não é difícil entender o que é digital influencer, afinal, são pessoas que
produzem qualquer tipo de conteúdo que se conecta com um público específico”.
Vale salientar que, inicialmente, a figura do influenciador digital não
estava associada a uma atividade profissional. Eram apenas pessoas
que, pelo carisma, personalidade ou outro atributo, destacavam-se
nas mídias sociais e ditavam regras entre os seus seguidores. No
entanto, com o desenvolvimento da internet, principalmente no que
diz respeito ao comércio digital e à sociedade de consumo,
inevitavelmente, esses mundos se encontraram: o da publicidade, do
marketing, o do comércio digital com o dos influenciadores
digitais.(AZEVEDO;MAGALHÃES, 2020, on-line)
Por exemplo, a maioria dos seguidores que acompanham os influenciadores digitais
são formados por pessoas que se identificam com eles – seja por meio de ações, pela
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maneira como se expressam ou pela maneira como pensam – e, consciente ou
inconscientemente, começam a replicá-los de várias maneiras. Assim, devido o fato que os
seguidores terem o perfil de consumo de influenciadores, as grandes marcas começaram
a ver isso como uma oportunidade de atingir os consumidores nas mídias sociais.
Certamente, o digital influencer possui grande impacto nas mídias
sociais, consegue apreender uma grande quantidade de interessados
nos seus conteúdos. Assim, quanto mais seguidores conseguir obter,
mais a rede social irá divulgar os seus posts, por entende-los
relevância no universo online/social. […] Normalmente os seus
conteúdos são voltados ao seu dia a dia: o que come, as roupas que
usa, os lugares que frequente, se faz algum exercício físico, etc. Isso
cria uma relação de proximidade com o público, uma vez que estes
conseguem se identificar com a rotina ou incorporá-la no seu estilo
de vida. (TROIANO, 2021, p. 13)
Geralmente, isso acontece da seguinte forma: as marcas contratam influenciadores
cujos perfis mantêm certo senso de identidade com seu produto ou serviço, para que os
consumidores-alvo da marca passem a consumi-lo de forma natural ou orgânica,
expandindo assim seu alcance de marketing. Assim, os “influencers” replicam o item objeto
de marketing na sua rotina, tentando demonstrar aos seus seguidores que ele usa e que o
item é bom, despertando o interesse dos seguidores em adquirir aquilo que estão
divulgando. Nesse sentido, Bastos et al. (2017, p. 2) concluem:
Através dos resultados obtidos, pôde-se verificar que os digital
influencers atuam como formadores de opiniões, sobre as marcas
anunciadas, ao criarem um ambiente propício para troca de
experiências com os usuários, a partir das redes sociais. Desta forma,
as empresas varejistas passaram a vislumbrar o fato de que esses
influenciadores trazem benefícios aos seus negócios, visto que a
relação existente entre consumidor e influenciador é de confiança e
credibilidade, e a aceitação do influenciador, acerca de um produto ou
serviço, indica que a empresa terá grandes chances de agradar o seu
público alvo.
Os influenciadores em geral produzem conteúdo sobre temasdiversos como
educação financeira, humor, moda, arquitetura, videogames, beleza e estética, construindo
relacionamentos mais pessoais do que a mídia tradicional de forma personalizada e com
grande capacidade de engajamento. É por isso que as pessoas que os seguem se sentem
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mais confiantes em aceitar suas indicações, e é aí que entram as parcerias de negócios.
Entre as principais vantagens de contratar um influenciador para uma campanha de
marketing digital, podemos citar o alcance do público em escala e tempo em relação à
mídia tradicional e resultados fáceis de medir (CINTRA, 2020)
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A sua atividade, portanto, diz respeito a manejar as redes sociais por
meio de textos, imagens ou vídeos, capazes de influenciar uma massa,
grande ou não, de pessoas hipersegmentada. Isso porque, como já
dito anteriormente, a informação não chega ao usuário de forma linear
e passiva, posto que esse é capaz de buscar suas áreas de interesses
que revelarão novas áreas de interesse e assim em diante. […] Logo,
um usuário, seguidor de determinado influenciador digital, está
buscando consumir informações ligadas diretamente ao ramo de
conteúdo produzido. Nesse contexto, é importante entender que o
influenciador digital, não tem como atividade principal informar, mas
sim comunicar. (CARVALHO, 2019, on-line)
Se conectam com o público da seguinte forma: produzem o conteúdo seja em vídeo
ou em uma postagem, o público recebe e gosta do assunto, tal acontecimento é
denominado engajamento e é a parte mais importante do trabalho do influenciador, pois
o mesmo que avalia seus ganhos econômicos.
O engajamento se traduz na interação existente entre os usuários e o
influenciador, de forma que apenas o número de seguidores não será
suficiente para garantir que o influenciador tenha um elevado grau de
engajamento. Para isso é necessário que o público esteja efetivamente
interessado no conteúdo produzido, o recebendo e interagindo com
o influenciador. A depender da plataforma (Facebook, Twitter,
Youtube, Intagram, etc.) esse engajamento será retratado por meio da
razão entre o número visualizações, compartilhamentos, likes ou
dislikes, demais interações dos usuários e o número de seguidores.
Quanto maior o número de interações obtidas pelo influenciador,
maior será seu engajamento e, portanto, maior será a certeza de que
seu conteúdo efetivamente está influenciando seus seguidores.
(CARVALHO, 2019, on-line)
Por outro lado, devido ser uma nova profissão, não possui nenhuma
regulamentação no Brasil, todavia, existem projetos de lei que visam regularizar tal
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ocupação como os PLs 4289/2016 e 8569/20178, que tramitam anexados na Câmara dos
Deputados. Ainda assim, na relação jurídica que envolva o influencer as empresas
contratadoras e os consumidores (seguidores) aplica-se via de regra o constante no Código
Civil, no Código de Defesa do Consumidor, nos regulamentos do legislação do CONAR, no
Marco Civil da Internet e etc.(PEREIRA, 2021)

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

2. RESPONSABILIDADE CIVIL E O INFLUENCER: OBJETIVA OU SUBJETIVA?
Os fornecedores já tinham noção do potencial dos influenciadores digitais, quando
a pandemia de Covid-19 cresceu exponencialmente no país, a maioria das empresas
começaram a recorrer às lives, que durante suas realizações mandavam “presentes” para
influenciadores na tentativa de aliviar a economia combatendo o isolamento social, usando
a Influência digital como meio de divulgação de produtos, no mesmo contexto, os
influenciadores foram cobrados por visualizações e desempenho, visto que como já dito,
não há regra concreta sobre o digital influencer.
De acordo com Pedro Neiva (2020, on-line):
Os influenciadores digitais, figuram na posição de garantidores, em
relação aos produtos e serviços indicados. Ou seja, em casos que as
informações, qualidades, vantagens, atribuídas ao produto/serviços
não corroborem com a realidade, a agravante da persuasão e posição
de autoridade, dos influenciadores figura de modo negativo e
prejudicial ao consumidor, violando a boa-fé e a confiança.
Tais divulgações são denominadas “ publiposts” onde o influenciador recebe o
produto para divulgá-lo de forma remunerada, ainda assim demonstra-se que no âmbito
da Lei de Defesa do Consumidor, a publicidade pode ser entendida como meio de
divulgação de produtos e serviços, visando a promoção do seu consumo, podendo ser
veiculada em televisão, rádio, internet, mídia impressa em geral, etc., sempre com a
objetivo de estimular os desejos do consumidor.
No começo dos chamados publiposts, era comum que os
influenciadores digitais divulgassem os produtos (em sentido amplo)
de forma oculta, sem deixar os seguidores a par de que aquilo tratavase de um anúncio publicitário, ou seja, de que a intenção do
influenciador, ao postar uma foto ou vídeo indicando um bem ou
serviço, era a de impulsionar a venda destes. Tal prática tornou-se tão
comum entre os influenciadores que a publicidade invisível passou a
configurar publicidade ilícita juntamente às publicidades enganosas e
162

www.conteudojuridico.com.br

abusivas, por afrontar diretamente o princípio da identificação
publicitária. (AZEVEDO; MAGALHÃES, 2020, on-line)
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Destarte, o influenciador digital, apesar do dever de passar naturalidade naquilo que
indica ou propõe aos seus seguidores, deve estar atento as cláusulas previstas em lei, visto
que existe uma necessidade de prudência naquilo que indica e fala para que o seu cliente
(seguidor) não adquira um produto que não possui a qualidade da qual era divulgada.
Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o
consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo
único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços,
manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados,
os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à
mensagem. (BRASIL, 1990)
O Art. 36 do CDC preceitua que o consumidor-seguidor necessita identificar, de
forma fácil e desembaraçada, a publicidade. Assim, observa-se que responsabilidade civil
também nesses casos, pune de forma comissiva ou omissiva, causa dano a outrem.
Nessa linha de intelecção, o digital influencer –sabendo dos potenciais
riscos do produto ou serviço ou
omitindo
informações ou
acrescentando informações enganosas –deve ser sancionado, como
forma de desestímulo, de forma a prevenir novas condutas que
atentem a este meio. A função precaucional, por sua vez, possui
papel crucial dessa tríade, devendo o influenciador atentar-se aos
preceitos oriundos da boa-fé objetiva, informação, transparência e
confiança com a finalidade de se evitar possíveis danos.
No entanto, o Código de Defesa e Defesa do Consumidor (CDC) entrega a
publicidade direcionada ao consumidor de forma abrangente, preconizando regras gerais
para a conduta ética e legal dos fornecedores, o que, sem dúvida, atinge a atuação dos
influenciadores digital a eles equivalentes, devendo, portanto, cumprir os requisitos
relativos à publicidade, nomeadamente: a sua identificação, associação, autenticidade, não
abuso, inversão do ónus da prova, transparência, correção de desvios e fidelização. (ODY;
D’AQUINO, 2021)
Independente da teoria adotada, sempre estarão presentes três
elementos básicos da responsabilidade civil: a ação ou omissão, o nexo
causal e o resultado danoso. A responsabilização dos influenciadores
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digitais pelos anúncios publicitários postados nas suas redes sociais,
sobre determinado produto ou serviço, é possível, desde que aquele
tenha realizado uma ação/omissão (ter dito ou deixado de dizer algo
essencial sobre o produto ou serviço) e, em razão disso, o seguidorconsumidor tenha adquirido e sofrido algum resultado
danoso.(AZEVEDO; MAGALHÃES, 2020, on-line)
O Código de Defesa do Consumidor adota, via de regra, a Teoria do Risco, que traz
a responsabilidade civil tanto dos fornecedores quanto dos prestadores pelos dissabores
caudados aos consumidores em objetiva e solidária, existindo assim o dever de indenizar,
independentemente da comprovação de dolo ou culpa.
A justificativa subjacente à responsabilização do influenciador é o fato
de seus posts em redes sociais capturarem os desejos dos
consumidores e estimularem a criação de necessidades, tornando
essa atividade lucrativa o que pode ocasionar, vale referir, até mesmo
consumismo e superendividamento. O influenciador digital, que
atua como promotor de vendas e cede a sua imagem, sua
personalidade e sua credibilidade como garantidoras do produto ou
serviço ofertado, deve ser chamado a responder na condição
equiparada a de fornecedor –e em solidariedade com ele […]. (ODY;
D’AQUINO, 2021, on-line)
Observa-se então que pela confiança que os seguidores depositam nos
influenciadores, eles se encontram na posição de garantidores dos serviços e produtos
anunciados, assim, acarretando consequências caso as informações que não serem de
acordo com produto divulgado, não apenas pela influência e confiança dada por parte do
seu público que possuem, mas devido à posição de autoridade que esses indivíduos
ocupam sobre os produtos ou serviços que promovem. Observa-se disposto nos artigos
7º, parágrafo único, e 25, § 1º, da legislação consumerista:
Art. 7° […] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas
normas de consumo. (BRASIL, 1990)
[…]
Art. 25. […] § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do
dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta
e nas seções anteriores. (BRASIL, 1990)
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Portanto, buscando coibir e trazer segurança nas práticas de consumo e divulgação
de produtos trazendo a aplicabilidade de outros diplomas para atingir outras áreas da
justiça (civil e criminal), pode-se considerar que nas relações influenciador-seguidor,
relativamente aos produtos e serviços publicitados nas suas redes sociais, é de que os
influenciadores digitaissejam tratados na forma de fornecedores equivalentes, situação
que permite a aplicação das leis de defesa do consumidor aos casos e, portanto,
responsabilização objetiva e uniforme nesses casos, juntamente com anunciantes e
veículos, garantindo uma proteção adequada ao consumidor.(AZEVEDO; MAGALHÃES,
2020)
3.BREVE ANÁLISE ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO INFLUENCER COMO
FORNECEDOR EQUIPARADO
O que se observa ao longo da doutrina é que existe a figura do fornecedor
equiparado visando assim trazer ao escopo do artigo 3o do CDC, onde figuram o direito
do consumidor em razão da natureza da atividade que dispõem, a partir disto, analisa-se
a figura do marketing de influência, utilizada por criadores de conteúdo no ambiente
digital – onde os mesmos fazem suas divulgações de forma “livre” – em muitos casos se
tornam cada dia mais “forçadas” projetando milagres e produtos totalmente sem
constatação científica, o que piora a situação é a falta de sinalização da postagem como
publicidade, levando seguidor-consumidor a credibilizar aquilo que é usado.
A publicidade invisível é espécie de divulgação muito recorrente entre
os influenciadores digitais, principalmente na época em que as
entidades de controle não atuavam como hoje. É aquela cujo conteúdo
publicitário criado pelo influenciador não deixa claro aos
consumidores de que se trata de um anúncio publicitário. Isto é, faz o
seguidor acreditar que trata-se apenas de uma dica, uma mera
indicação, de um produto ou serviço, e não que o influenciador
realizou a publicidade em troca de um cachê. (AZEVEDO; MAGALHÃES,
2020, on-line)
Essa ilegalidade da publicidade invisível, abusiva ou enganosa decorre de um
desrespeito à dignidade humana, à integridade e à função social contratual, além de uma
afronta aos princípios supracitados. Vale destacar que é corriqueiro dentre as decisões do
CONAR estarem relacionadas ao descumprimento dos princípios, como pode-se observar
essa decisão do relator Hiram Baroli:
MARÇO/2021
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Autor(a):
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Anunciante: Nestlé Brasil e Ju Ferraz
Relator(a):

Conselheiro Hiram Baroli

Câmara:

Sexta Câmara

Decisão:

Alteração

Fundamentos:
Código

Artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra "b", do

Resumo:
Postagem em redes sociais divulgando produto
tradicional da Nestlé atraiu reclamação de consumidor, que
considerou que, por aparecer em meio aos demais conteúdos no canal
da influenciadora Ju Ferraz, não fica explícito se é comercial ou
editorial, em potencial infração ao princípio da identificação
publicitária
como proposto pelo Código
Brasileiro
de
Autorregulamentação Publicitária e pelo Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais, recém-lançado pelo Conar.
Em sua defesa, a influenciadora alegou que a apresentação sequencial
torna evidente o caráter publicitário da postagem, considerando que
ao classificar um dos posts como publicitário, os demais assim os
seriam considerados. A defesa recebida da Nestlé segue por
argumentos semelhantes.
O relator discorreu em seu voto sobre a forma de apresentação da
peça publicitária, notando que só após 50 segundos de exibição
aparece a menção "PUBLI" e mesmo assim em composição que
dificulta a sua leitura. Ele lembra que no Guia de Publicidade por
Influenciadores Digitais consta a informação "A inserção da
identificação publicitária deve ser apresentada junto com a primeira
tela do anúncio, visível imediatamente (sem a necessidade de acionar
busca por mais informações ou o botão mais conteúdo)".
Por isso, o relator recomendou a alteração, visando a futuras
veiculações "É importante que seja feita a orientação para a correção
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de publicidades futuras da influenciadora e da marca em respeito aos
princípios da transparência", escreveu ele em seu voto, aprovado por
unanimidade.
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Conforme evidenciado pela representação acima, não é incomum que os
influenciadores evitem sinalizar a natureza publicitária de seus discursos e
posicionamentos ou dificultar que seguidores/consumidores encontrem menções em um
post de que se trata de um anúncio. A adoção desses comportamentos pode servir ao
propósito de fazer com que os seguidores o percebam como um conselho amigável,
levando-os a comprar o produto anunciado, porém, muitas vezes, os consumidores são
prejudicados e prejudicados em decorrência de tais comportamentos. (BORBA; LUTZKY,
2021)
O art.37 do Código de Defesa do Consumidor postula a proibição de
toda a publicidade enganosa ou abusiva. O esclarecimento quanto a
definição de publicidade enganosa está no parágrafo 1o do referido
artigo:
§1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer dados sobre
produtos e serviços.
Todavia, de acordo com a Lei de Defesa do Consumidor, o entendimento mais aceito
é a responsabilidade solidária dos influenciadores digitais (ou empresas de publicidade) e
aquele ainda possui o direito de recorrer ao verdadeiro culpado (fornecedor) que causou
danos aos consumidores, em concordância com artigo 7º, parágrafo único do CDC.
No entanto, a responsabilidade dos influenciadores digitais dependerá da relação
causal entre as ações realizadas e os danos causados aos consumidores. Nesse sentido,
deverá ser observado o caso concreto para que possa analisar quais as necessidades
cabíveis na relação. (MARTINS, 2021)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto demonstra-se que é necessário que exista uma regulamentação sobre a
profissão de digital influencer no Brasil, visto que a falta de normativas específicas criam
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“brechas” para práticas de publicidades ilícitas levando então o consumidor a ser
prejudicado direto indiretamente por informações emitidas na internet.
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Levando-se em conta que hoje em dia a internet é um ambiente onde maisse é
possível consumir algum tipo de conteúdo ou produto, buscar coibir publicidade enganosa
e o único meio de evitar com que exista prejuízos e imensuráveis para o consumidorseguidor.
Dessa forma ainda ressalta-se ainda assim ordenamento jurídico consegue através
da legislação vigente coibir a um certo ponto tais práticas, trazendo ao influenciador digital
a responsabilidade objetiva para tais práticas de publicidade que visam ludibriar o
consumidor.
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ELOÍSA DA SILVA COSTA
(orientadora)
RESUMO: O direito ao esquecimento é um conceito referente a uma possível anulação do
antecedente criminal de um infrator que já cumpriu pena, apagando-o de seus registros
pessoais como forma de permitir sua completa reinserção social. Nesse contexto, ainda
que se trate de informações verídicas e adquiridas legalmente, seria possível a não
veiculação de dados que possam constranger ou causar outras interferências negativas ao
indivíduo. O tema, contudo, traz um viés polêmico, uma vez que retrata um conflito de
direitos fundamentais (liberdade de expressão x direitos da personalidade). O presente
artigo objetiva, portanto, elencar as ideias que permeiam o direito ao esquecimento,
fazendo um comparativo de seus pontos positivos e os desafios para sua implementação.
O método escolhido foi o de análise qualitativa, amparada pela análise de artigos,
reportagens e textos de lei. Concluindo a análise, pode-se notar que, mesmo sendo um
debate conflitante cuja utilização abstrata foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STF), o direito ao esquecimento deve ser levado em consideração na nossa sociedade de
maneira ponderada, atribuindo-se uma análise específica a cada caso concreto.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Reinserção Social. Superior Tribunal de Justiça.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 2 DEFINIÇÃO E HISTÓRICO ACERCA DA DISCUSSÃO EM
TORNO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. 3 DIREITO AO ESQUECIMENTO SOB O
PANORAMA DA DIGNIDADE HUMANA E DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. 4 DESAFIOS
E CRÍTICAS QUE PERMEIAM O DIREITO AO ESQUECIMENTO. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 6
REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
O direito ao esquecimento tem raízes advindas do Direito Penal, sendo uma
garantia dada a um indivíduo que em algum momento da vida já sofreu alguma pena em
resposta a um delito. Resumidamente, tal garantia consiste na possibilidade de não ser
mais atribuído ao apenado a denominação de infrator após cumprida sua sentença para
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com o Estado, bem como extingue a chance de divulgações midiáticas acerca da infração
cometida.
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O debate que envolve o tema é muito polêmico. Por um lado, algumas entidades
afirmam que seria um modelo viável quando se leva em conta a possível violação de
direitos de personalidade. Paralelamente, muitos consideram a questão incompatível
com a Constituição Brasileira, podendo ir contra o exercício da liberdade de expressão e
liberdade de imprensa. Este último argumento, aliás, embasou a decisão de parte
majoritária do Supremo Tribunal Federal em recente votação referente a um Recurso
Extraordinário, como veremos mais à frente.
Tendo isso em vista, o presente trabalho objetiva elencar as ideias que permeiam
o direito ao esquecimento, tanto as fundamentações jurídicas em que ele se apoia, como
as questões que acabam por ser um desafio conflitante para sua implementação. Para
tanto, optou-se pela utilização de uma análise qualitativa, que na definição de Richardson
(2012, p.79-80) inclui “a busca por uma compreensão detalhada dos significados e
características situacionais dos fenômenos”, amparada pela análise de artigos,
reportagens e textos de lei.
Assim sendo, o artigo foi dividido em, basicamente, três partes. A primeira
abrange uma definição mais robusta e um apanhado histórico sobre a discussão do
direito ao esquecimento. A segunda trata sobre tema à luz da dignidade humana e dos
direitos de personalidade. E, por fim, serão apresentados os desafios e as críticas que
permeiam o assunto.
2 DEFINIÇÃO E HISTÓRICO ACERCA DA DISCUSSÃO EM TORNO DO DIREITO AO
ESQUECIMENTO
Para muitos, o direito ao esquecimento é tido como um desdobramento do
princípio da dignidade da pessoa humana. Nessa linha de pensamento, considera-se que
ele trata da possibilidade de desconsideração e abstração de fatos vexatórios ocorridos
no passado, entendidos como danosos à índole e à privacidade do indivíduo (SABBATINI;
GOBATO, 2021).
Trazendo a discussão para a esfera cível, na sociedade que até bem pouco tempo
conhecíamos, o simples transcurso do tempo era capaz de apagar fatos ocorridos. No
entanto, é notória a facilidade que hoje em dia possuímos com o acesso à internet, uma
vez que se trata de uma ferramenta de buscas efetivas e quase sempre imediatas de
arquivos on-line. Tal fato acaba por promover uma profunda e inevitável alteração na
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forma de comunicação e na memória coletiva, e, principalmente, na capacidade de
retomada de algum episódio. Assim, não é difícil que "qualquer deslize" fique para
sempre registrado, podendo ser exposto a qualquer momento (MACHADO, 2021).
Portanto, é por meio do direito ao esquecimento que se busca defender o poder
de impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados em meios
de comunicação, ainda que verídicos e licitamente obtidos. Os defensores de tal premissa
acreditam que, a partir de então, possam ser evitados diversos transtornos e
constrangimentos (ROSSI, 2021).
Mas de onde teriam partido as primeiras discussões acerca do tema? Engana-se
quem pensa que é um assunto recente e proveniente do Brasil, uma vez que há muitos
anos permeia debates na Europa e nos Estados Unidos. A título de exemplo, Fraçois Ost
menciona interessante decisão do Tribunal de última instância de Paris em 1983. Na
ocasião, esse direito restou assegurado nos seguintes termos:
(...) qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públicos pode,
com o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento; a lembrança destes
acontecimentos e do papel que ela possa ter desempenhado é ilegítima se não for
fundada nas necessidades da história ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; visto
que o direito ao esquecimento, que se impõe a todos, inclusive aos jornalistas, deve
igualmente beneficiar a todos, inclusive aos condenados que pagaram sua dívida para
com a sociedade e tentam reinserir-se nela. (OST, 2005, p. 161).
Em termos históricos específicos, o direito ao esquecimento teve sua origem na
Alemanha, a partir do “caso Lebach”, um dos mais conhecidos acerca do tema na
atualidade. O contexto era, inicialmente, referente a um pedido de liminar realizado por
um dos envolvidos no conhecido “assassinato dos soldados Lebach”, na intenção de
impedir a transmissão de um filme sobre o ocorrido. O acusado entrou com o pedido,
alegando que a divulgação dos envolvidos, além de ferir seus direitos, dificultaria a sua
ressocialização (WOHJAN; WISNIEWSKI, 2015).
Conforme cita Mendes (1997), a primeiro momento, o pedido não foi acolhido
sob argumentação de que, sendo uma ocorrência relacionada à história recente do país,
não se deveria evitar a publicação do longa-metragem com a narração detalhada dos
fatos. Contudo, interposto o recurso, a Corte Constitucional determinou sua proibição,
explicada a seguir pela visão do autor:
Para a atual divulgação de notícias sobre crimes graves, tem o interesse de
informação da opinião pública, em geral, precedência sobre a proteção da personalidade
172

www.conteudojuridico.com.br

do agente delituoso. Todavia, além de considerar a intangibilidade da esfera íntima, temse que levar em conta sempre o princípio da proporcionalidade. Por isso, nem sempre
afigura-se legítima a designação do autor do crime ou a divulgação de fotos ou imagens
ou outros elementos que permitam a sua identificação.
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A proteção da personalidade não autoriza, porém, que a Televisão se ocupe, fora
do âmbito do noticiário sobre a atualidade, com a pessoa e esfera íntima do autor de um
crime, ainda que sob a forma de documentário. A divulgação posterior de notícias sobre
o fato é, em todo caso, ilegítima, se se mostrar apta a provocar danos graves ou adicionais
ao autor, especialmente se dificulta a sua reintegração na sociedade. É de se presumir
que um programa, que identifica o autor de fato delituoso pouco antes da concessão de
seu livramento condicional ou mesmo após a sua soltura ameaça seriamente o seu
processo de reintegração social. (MENDES, 1997, p. 389).
Há correntes, entretanto, que defendem que a origem do Direito ao
Esquecimento tenha se dado na Espanha, a partir de análise feita pelo tribunal europeu
de uma queixa vinda de cidadão espanhol chamado Mario Costeja González, contra a
Google. Tudo começou quando o Jornal La Vanguardia publicou um anúncio dos
Assuntos Sociais a respeito de um leilão de imóveis para o pagamento de dívidas à
Previdência Social espanhola e, sendo um dos devedores, Mário acabou sendo exposto
na edição. Mesmo com o caso encerrado, seu nome continuou referenciado à dívida que
já não tinha mais, quando o jornal digitalizou o seu arquivo, em 2008. Com a tentativa de
apagar da internet essa fase de sua vida, Mario Gonzáles queixou-se à Agência Espanhola
de Proteção de dados há quatro anos. À Google, foi pedido que a página fosse retirada
dos resultados de pesquisa. No entanto, a empresa negou, alegando que serve apenas
como uma fornecedora de links para conteúdos legais que já estão disponíveis na
internet (MARTINS, 2014).
Para Portela (2014), quando se trata de Direto ao Esquecimento, a análise dos
casos concretos deve ser realizada de forma muito específica, o que acaba tornando
possível diferentes decisões, ainda que com os mesmos casos exemplificados acima. Em
outras palavras, o autor aponta que tal direito deve ser aplicado com base no princípio
da proporcionalidade, sempre com muita ponderação.
No caso de Mário, a ideia de proporção segue a compreensão de que, quando a
publicação não for de interesse geral, inútil ou já tenha alcançado seu objetivo lícito, não
existe razão para que a informação acerca de alguém permaneça publicada. Embasada
nisso, a Seção do Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que a Google
173

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

retirasse da busca todo e qualquer link o qual referisse Mario Costeja González como
inadimplente da Previdência Social. Na ocasião, portanto, foi ponderado que a vida
privada do cidadão tem mais relevância do que a publicação de dívida de tanto tempo e
que tal informação não denota qualquer tipo de interesse público (MARTINS, 2014).
Mesmo que, conforme observado até aqui, tenha sido na Europa e nos Estados
Unidos da América os primeiros debates em relação ao tema tratado, Wohjan e
Wisniewski (2015) já apontavam que, com o advento da Internet, se fazia evidente um
crescente o número de casos que podiam ser relacionados, direta ou indiretamente, com
o Direito ao Esquecimento. A realidade contemporânea é exatamente essa, e explica
muito bem a importância de se debater tal tema.
Os autores supracitados evidenciaram a questão de que, uma vez colocada
qualquer informação de alguém na Internet, esta se propaga rapidamente para diversos
lugares, às vezes, até mesmo, a nível mundial, e com muita facilidade. Assim, tais dados
podem até, de certa forma, serem “eternizados” em pouco tempo.
Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se
acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no
campo das condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do exdetento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever
a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos
fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados. (VI
JORNADA DE DIREITO CIVIL, 2013).
A presente seção esteve, portanto, conectada principalmente aos fatos de origem
e definição relacionados ao Direito ao Esquecimento na nossa atualidade, a partir de um
apanhado histórico acerca do debate do tema.
3 DIREITO AO ESQUECIMENTO SOB O PANORAMA DA DIGNIDADE HUMANA E DOS
DIREITOS DE PERSONALIDADE
Assim como apontam Sarlet e Ferreira Neto (2019), quando se aborda o tema do
direito ao esquecimento, são identificadas três correntes de pensamento acerca da sua
existência. A primeira se refere à existência do direito ao esquecimento como um direito
explícito; a segunda, como um direito fundamental implícito, decorrente da dignidade
humana e da privacidade. Por fim, conforme relatam Bauer e Brandalise (2021), a terceira
via diz respeito à não existência do direito ao esquecimento como um direito autônomo,
pertencente à tutela de um direito fundamental.
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Essa seção está destinada à exploração da segunda corrente, uma vez que, ainda
que não tenha sido totalmente recepcionada pelo direito brasileiro, é entendida
internacionalmente como a melhor compreensão do conceito, bem como exposto
também por Bauer e Brandalise (2021). Ainda segundo as autoras, de acordo com tal
posicionamento, o direito ao esquecimento decorre diretamente da dignidade humana,
sendo possível, portanto, compreender melhor o tema através de uma análise desses
princípios-base da Constituição Federal.
O art. 1º, III da CF estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil. (...) Trata-se, pois, de princípio de
aceitação universal: a dignidade humana é o eixo em torno do qual deve girar todo o
sistema normativo, núcleo fundamental dos direitos fundamentais. (MEDINA, 2013, p. 30).
Para Carnacchioni (2012), em razão do reconhecimento contemporâneo da força
normativa e eficácia jurídica entre os princípios constitucionais, “passa a ser construída
uma teoria dos direitos fundamentais, toda ela baseada no princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana”. Desse modo, a pessoa humana passa a ser o centro das
relações jurídicas, sendo passível de uma proteção diferenciada, principalmente no
âmbito dos direitos fundamentais (CARNACCHIONI, 2012).
O princípio acima elucidado é, portanto, cláusula geral de todas as normas
jurídicas privadas, representando um direito geral da personalidade. Assim, é inegável o
quanto o estudo do tema do direito ao esquecimento passa necessariamente pela análise
de direitos da personalidade, sendo exemplos desses: o direito à imagem, à honra, à
intimidade e à privacidade. Todo respeito à essência desses direitos reflete a observância
do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como aponta Ribeiro (2016).
No âmbito internacional, também é notória a proteção aos direitos da
personalidade que fundamentam a tese do direito ao esquecimento. O artigo 12 da
Declaração Universal dos Direitos do Homem abrange expressamente a garantia do
direito à intimidade, declarando que ninguém pode sofrer intromissões arbitrárias na sua
vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, assim como não
deve sofrer ataques à sua honra e reputação (RIBEIRO, 2016).
Ribeiro (2016) relembra também que o pacto de São José da Costa Rica
(Convenção Interamericana de Direitos Humanos) é vigente em nosso país. Este
reconhece a proteção à honra no art. 11, dispondo que “toda pessoa tem direito ao
respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade”. Ademais, o documento
ressalta a garantia de proteção à vida privada do indivíduo, assegurando que “ninguém
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pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua
família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra
ou reputação”.
Portanto, à luz dessa corrente de pensamento, Ribeiro (2016), em resumo, aponta
que a tese do direito ao esquecimento surge a partir da violação dos direitos da
personalidade. Nesse contexto, trata-se como inadmissível o cidadão ter seu nome, sua
intimidade e sua vida privada expostos indevidamente, e ainda ter que conviver com essa
exposição sempre que alguém achar conveniente uma nova divulgação midiática.
Complementa, ainda, que mesmo com a autenticidade dos fatos noticiados, não se pode
explorá-los por tempo indeterminado. O autor conclui apontando que o direito ao
esquecimento não assegura ao indivíduo apagar a sua história, no entanto, “lhe assegura
a possibilidade de discutir o modo que sua história está sendo contada, e até mesmo a
finalidade da informação ao reviver fatos pretéritos”.
Contudo, veremos a seguir que existe um embate de ideias quando se leva os
quesitos dos direitos fundamentais em consideração.
4 DESAFIOS E CRÍTICAS QUE PERMEIAM O DIREITO AO ESQUECIMENTO
Como previamente citado no início do presente trabalho, a polêmica em torno
do direito ao esquecimento é notória. O debate se faz fervoroso justamente pela natureza
dos direitos fundamentais que o tema coloca frente a frente (ROSSI, 2021).
Embasando-se no que prevê a Constituição, de um lado temos a liberdade de
expressão, de comunicação, a liberdade de imprensa e a proibição da censura. É descrito,
aliás, que a liberdade de expressão é essencial "para o pleno exercício da democracia",
sendo um de seus valores fundamentais. Sua restrição é passível de ser realizada restrição
apenas em situações excepcionais (POMPEU; POMPEU, 2019).
Por outro lado, como discutido na seção anterior, encontram-se os direitos da
personalidade, com fundamento constitucional e civil, apoiados no fundamento da
dignidade da pessoa humana e na proteção dos direitos da personalidade, tais como a
proteção do nome, da vida privada da honra e da intimidade (POMPEU; POMPEU, 2019).
Além dessas questões conflitantes, embora reconhecido em muitos julgados do
STJ, existe uma crítica recorrente em relação à falta de clareza do conteúdo, bem como
dos limites e critérios utilizados para reconhecer no caso concreto o direito ao
esquecimento. Tal fato acaba por evidenciar a necessidade de aprofundamento teórico
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do tema, podendo-se dizer, portanto, que este ainda aparece em construção no Brasil
(FRITZ, 2020).
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O que já é inegável, segundo Rossi (2021), é o fato de estarmos lidando com
direitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico, previstos na constituição, e de
indiscutível importância, tanto coletiva como individualmente. Frente a isso, e sabendo
da existência de conflito entre direitos fundamentais (liberdade de expressão x direitos
da personalidade), o que se faz necessário é a ponderação para verificação de qual deverá
prevalecer em cada análise de situação concreta.
Trazendo à tona a mais recente votação do Superior Tribunal de Justiça (STF) em
relação do direito ao esquecimento, observamos o debate em torno da veiculação de um
episódio do programa Linha Direta em 2004, contendo a dramatização do trágico caso
da menina Aída Curi, brutalmente assassinada em 1958. Rossi (2021) discorre sobre o fato
revelando que a família buscou a justiça com a pretensão de reparação de danos morais,
materiais e à imagem, aspirando o reconhecimento do direito ao esquecimento perante
a sua tragédia familiar. O pedido foi indeferido em primeira e segunda instância. O voto
do relator ministro Dias Toffoli aponta expressamente que, até por conta dos graves casos
de feminicídio no país, crimes como esses "não podem e não devem ser esquecidos".
A tese geral firmada pelos ministros referente à inconstitucionalidade do pedido
configurou-se da seguinte forma:
É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento,
assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação
de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação
social - analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de
expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros
constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da
privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos
âmbitos penal e cível (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2021).
Contudo, ainda que, a partir da votação citada, a regra geral garanta a liberdade
de expressão para fatos verídicos obtidos e divulgados licitamente, existem ressalvas que
não anulam o direito ao esquecimento por completo. Definiu-se a possibilidade da
análise específica de cada caso concreto, a fim de se evitar excessos ou abusos. Para essas
situações, foi ressaltado o quanto é imprescindível se levar em conta a relevância pública
e social da informação. Recomenda-se observar se a informação apenas ofende e
fomenta a curiosidade alheia ou tem papel informativo, conscientizando e apresentando
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relevância. Deve-se, portanto, diferenciar interesse público de mera curiosidade. Além
disso, não foi alterado a possibilidade de se pleitear dano moral e/ou material a partir da
violação do direito à privacidade, através da divulgação não autorizada ou intromissão
na privacidade de alguém (ROSSI, 2021).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, fica notório o quanto o debate relacionado ao direito ao
esquecimento sempre apresentou pontos conflitantes, principalmente na questão de
embate de direitos fundamentais. Por um lado, evidenciava-se a força de questões sobre
dignidade humana e direitos de personalidade, por outro, o exercício da liberdade de
expressão e da imprensa.
Contudo, ainda que tenha pontos controversos, e que a decisão do STF negue a
chance de utilizá-lo de forma abstrata, o direito ao esquecimento não deve ser um debate
anulado na sociedade. As ressalvas e ponderações definidas acerca do tema ressaltam a
necessidade da análise específica de cada caso de forma concreta, sendo sempre
indispensável a busca pelo entendimento sobre a real relevância e os desdobramentos
das informações que estiverem sob discussão.
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RESUMO: O presente artigo aborda sobre o encarceramento de presos em delegacias no
interior do estado do Amazonas, objetiva analisar se há ou não desvio de função do policial
civil nas suas atribuições, sendo observado os direitos humanos dos presos da justiça, além
disso, o artigo tende examinar o ordenamento jurídico brasileiro, as recomendações do
Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, conjuntamente com a recomendação
internacional a qual o Brasil é subscritor, a Convenção Americana de Direitos Humanos. O
estudo contribui para que sejam verificadas as determinações legais no que diz respeito à
operacionalização penal e da custodia de presos. O artigo apresenta embasamento na
Constituição Federal Brasileira, bem como o Código Penal e Processual Penal Brasileiro, a
Lei de Execução Penal (Lei 7.21 de 1984), a Lei de Investigação Criminal (Lei 12.830 de 2013),
e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Logo, o estudo conclui-se que há de fato
o desvio de função do policial civil, atuando na função de carcereiro e ficando o preso sob
sua tutela.
PALAVRAS-CHAVE: Custódia de presos. Desvio de função. Lei de Execução Penal. Polícia
Civil.
ABSTRACT: This article deals with the incarceration of prisoners in police stations in the
interior of the state of Amazonas, it aims to analyze whether or not there is a deviation
from the function of the civil police in their attributions, observing the human rights of
prisoners of justice, in addition, the article tends to examine the Brazilian legal system, the
recommendations of the Public Ministry and the National Council of Justice, together with
the international recommendation to which Brazil is a signatory, the American Convention
on Human Rights. The study contributes to verifying the legal determinations with regard
to the criminal operation and custody of prisoners. The article is based on the Brazilian
Federal Constitution, as well as the Brazilian Penal Code and Criminal Procedure, the
Criminal Execution Law (Law 7.21 of 1984), the Criminal Investigation Law (Law 12,830 of
2013), and the American Convention on Human Rights. Therefore, the study concludes that
there is indeed a deviation from the role of the civil police, acting in the role of jailer and
the prisoner being under his tutelage.
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1.INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo analisar a custódia de presos sob a tutela do
policial civil nos em delegacias no interior do estado do Amazonas. O assunto é de suma
importância, visto o crescimento da população carcerária e a falta de capacidade nas
delegacias da escassez de efetivo de servidores públicos.
O artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, voltado para uma
abordagem da realidade dos municípios, com informações recentes sobre o assunto, que
se analisou o quantitativo de presos, artigos, a legislação brasileira e internacional, em
busca do levantamento e do máximo de informações que pudessem validar esta
problemática que ofende vários princípios constitucionais e sociais, trazendo o foco para
o desvio de função do policial civil.
Para desenvolver esta pesquisa, inicialmente será apresentado uma visão geral
sobre as normas vigentes no Brasil, dentre outras searas do direito penal e processual penal
brasileiro, bem como as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e informações
fornecidas pela Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas para então chegar
à conclusão do artigo.
2.CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Constituição Federal Brasileira de 1988 garante os direitos de todos os cidadãos,
determinando o papel do Estado e da sociedade na construção de uma convivência
harmoniosa e digna a todos os indivíduos que estiverem em território brasileiro. A Carta
Magna indica em seu artigo 5º que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que aqui residirem,
com garantia de que seus direitos básicos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade [...]” (BRASIL, 1988).
Referente ao texto constitucional, o qual rege todos os cidadãos e aqueles
estrangeiros que estiverem residindo em solo brasileiro, com a seguridade de seus direitos
fundamentais à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança sejam assegurados,
apesar da condição em que se encontrem, ou do crime que tenha praticado; trata-se do
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princípio da equidade. Ademais, vejamos os incisos que norteiam no que se refere às
medidas a serem adotadas em casos de indivíduos que sejam condenados a um fato
criminoso, bem como estabelecem o cumprimento de sua pena, são eles:
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XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre
outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda
de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão de
direitos;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
(BRASIL, 1988b)
Notoriamente, na alínea a, discorre sobre os casos em que é decidida a condenação
do indivíduo, demonstrando as providências que podem ser tomadas, são elas: pagamento
de multa, prestação de serviços em caráter de medida alternativa, perda de bens, perda ou
suspensão de direitos, e a privação ou restrição de liberdade, respeitando a integridade
física e moral dos apenados. Desta forma, a restrição do direito de liberdade necessita de
maiores detalhes e determinações em relação a forma de cumprimento da pena, bem
como devem ser tratados e as especificações do estabelecimento carcerário, respeitando
o sexo, a faixa etária, bem como assegurando que a integridade física e moral desses
apenados sejam respeitadas.
A Constituição Federal apresenta em seu artigo 37º que: “A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência [...]” (BRASIL, 1988c)
É importante destacar o princípio da legalidade, o qual nos revela que o Estado pode
fazer apenas aquilo que a lei o permite, e o princípio da eficiência, que apregoa a prestação
dos serviços públicos seja de qualidade.
3.CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
No que se refere à segurança de direitos de indivíduos apenados no Brasil, para
garantia do cumprimento dos direitos humanos de qualquer indivíduo, sob qualquer
situação, vejamos o artigo 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Art.1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoal.
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Art.2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas
causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições
políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas
promulgadas.

Art.5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora,
à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a
exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um
prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que
prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a
garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. (OEA,
1969)
Nestes artigos da convenção, resta claro que todos os indivíduos, independente
do crime praticado, devem ter seus direitos de liberdade e segurança garantidos, as quais
serão privados somente diante da comprovação da autoria do delito, ou seja, o indivíduo
somente será privado de gozar de seu direito de liberdade no caso de ser condenado
criminalmente. E caso venha a ocorrer, também é assegurado que o preso tenha direito
a um julgamento rápido e justo, respeitando a relação entre apenado e sua liberdade.
Em cumprimento ao que é determinado nas legislações relacionadas ao tema, o
Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução 213 de 2015, acrescenta que:
Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito,
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação
do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as
circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.
§ 1º A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial,
que se dará por meio do encaminhamento do auto de prisão em
flagrante, de acordo com as rotinas previstas em cada Estado da
Federação, não supre a apresentação pessoal determinada no
caput.
§ 5º O CNJ, ouvidos os órgãos jurisdicionais locais, editará ato
complementar a esta Resolução, regulamentando, em caráter
excepcional, os prazos para apresentação à autoridade judicial da
pessoa presa em Municípios ou sedes regionais a serem
especificados, em que o juiz competente ou plantonista esteja
impossibilitado de cumprir o prazo estabelecido no caput
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Art. 4º A audiência de custódia será realizada na presença do
Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida
não possua defensor constituído no momento da lavratura do
flagrante.
4.CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
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Em observância ao Código Penal Brasileiro, que trata em seu título V, capítulo I,
seção I das penalidades privativas de liberdade, destrinchando os tipos de penas aplicadas
a estes casos com ênfase no artigo 38 que trata sobre os direitos do preso: “O preso
conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as
autoridades o respeito à sua integridade física e moral” (BRASIL, 1940). Também trata sobre
os tipos de pena em seu artigo 32: “As penas são: I - Privativas de liberdade; II - Restritivas
de direitos; III - de multa.” (BRASIL, 1940b).
Nota-se que a legislação que trata acerca das penalidades a serem aplicadas aos
indivíduos que cometeram delitos também assegura os direitos básicos e fundamentais
dos sujeitos, demonstrando de forma evidente que o único direito que poderá ser cerceado
é o da liberdade.
No que diz respeito às legislações mencionadas, foram implementadas na Lei de
Execução Penal (BRASIL, 1984) e na Lei de Investigação Criminal (BRASIL, 2013) as
determinações de como devem ser conduzidos os processos de penalização de pessoas e
a investigação criminal.
4.1 Lei de execução penal
A Lei de Execução Penal nº 7.210/84 (BRASIL, 1984) dispõe acerca do condenado e
ao cárcere, com o intuito de proporcionar melhores condições e garantia de direitos.
Assim como acerca dos deveres do apenado , a mesma lei faz referência ao cárcere para
o recolhimento doas acusados.
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de
aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à
existência humana;
a)

b)

área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados) (BRASIL, 1984).
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Observa-se que nesse artigo há especificações detalhadas no que diz respeito às
formas de alojamento dos apenados ao regime fechado em penitenciárias, as quais
deveriam prezar pelos direitos básicos dos presos, tais como salubridade e condições
básicas para a sobrevivência.
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4.2 Lei de investigação criminal
A Lei de Investigação Criminal nº 12.830/13 (BRASIL, 2013) discorre sobre os
procedimentos a serem adotados nos casos a serem investigados pelos delegados de
polícia, com base nesse artigo, nota-se que cabe à polícia judiciária a atribuição de apurar
os atos e quem os praticou, conduzindo o inquérito policial ou outro procedimento de
forma a apresentar todos os aspectos pertinentes às infrações penais identificadas,
conforme artigo 2º:
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica,
essenciais e exclusivas de Estado.
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial,
cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito
policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como
objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da
autoria das infrações penais (BRASIL, 2013).
5. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
O Código de Processo Penal de 1941, em seus artigos 4º,6º e 23º consolidam tais
atribuições a polícia judiciária e a autoridade policial:
Art.4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no
território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a
apuração das infrações penais e da sua autoria.
Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a
autoridade policial deverá:
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o
estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após
liberados pelos peritos criminais
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do
fato e suas circunstâncias;
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IV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do
disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o
respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham
ouvido a leitura;
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VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de
delito e a quaisquer outras perícias;
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo
datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de
antecedentes;
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista
individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e
estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer
outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu
temperamento e caráter.
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades
e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual
responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.
Art. 23º Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz
competente, a autoridade policial oficiará ao instituto de
Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o
juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração
penal e à pessoa do indiciado (BRASIL, 1941).
Portanto, resta claro que, dando sequência à apuração dos fatos, é dever do
delegado de polícia encaminhar o resultado do inquérito policial para o juízo competente,
como forma de subsidiar a condenação ou não do autor, o que notavelmente exclui o
policial civil da função de responsável pela custódia do acusado.
6.ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL
No que diz respeito ao Estatuto da Polícia civil do Amazonas, vejamos alguns de
seus artigos:
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Art. 2º - A Polícia Civil, incumbe as funções de Polícia Judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares, a repressão
criminal, as perícias criminais de qualquer natureza, a identificação
civil e criminal.
Art. 5º - Cargo Policial é a designação do conjunto de atribuições e
responsabilidades cometidas à um funcionário, identificando-se
pelas características do serviço policial, criação por lei, denominação
própria, número certo e pagamento pelo erário público do Estado. §
1º - O serviço policial caracteriza-se pelas atividades intimamente
relacionadas com a segurança pública, a ordem pública, a repressão
e a apuração de crimes e contravenções penais
Art. 10 - São princípios institucionais da Polícia Civil a unidade, a
indivisibilidade, a autonomia funcional, a legalidade, a moralidade, a
impessoalidade, a hierarquia e a disciplina.
Art. 36 - Além dos deveres impostos pelo Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado, o funcionário policial civil manterá
observância, tanto mais rigorosa quanto mais elevado for o grau de
hierarquia, aos seguintes preceitos, constitutivos do código de ética
policial:
I. Servir a sociedade como obrigação funcional;
II. Proteger vidas e bens;
III. Preservar a ordem, repelindo a violência;
IV. Respeitar os direitos e garantias individuais;
V. Jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso;
VI. Exercer a função policial com probidade, discrição e moderação,
fazendo observar as leis com lhaneza;
VII. Não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam
influir em suas decisões;
VIII. Ser inflexível, porém, justo, no trato com os delinquentes
IX. Respeitar a dignidade da pessoa humana;
X. Preservar a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo
exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e particular;
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XI. Cultuar o aprimoramento técnico-profissional; XII. Amar a verdade
e a responsabilidade, como fundamentos da ética do serviço e da
função policial; XIII. Obedecer às ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais; XIV. Não abandonar o posto em que deva
ser substituído, sem a chegada do substituto;
XV. Respeitar e fazer respeitar a hierarquia da função policial;
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XVI. Prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de serviço:
a) a fim de prevenir ou reprimir perturbação da ordem pública; e
b) quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial,
encaminhando-a à autoridade competente, quando insuficientes as
providências de sua alçada; e
XVII. cuidar do armamento e munição a si distribuídos, tomando
todas as precauções no seu manuseio.
Dentre diversas funções atribuídas ao policial civil, não há nenhuma previsão que
o submeta a trabalhar como carcereiro, restando comprovado a realidade do trabalho
realizado por esses servidores no interior do amazonas, prejudicando os direitos dos
presos, a atribuição da polícia e o público que tem o direito de ter um atendimento digno
em uma delegacia, sendo comprometido pelo fato dos funcionários da delegacia serem
obrigados a estar em vigilância com os presos.
7.ARTIGOS RELACIONADOS
O sistema carcerário das delegacias não é devidamente preparado para efetivar o
acolhimento de presos, uma vez que os espaços não são adequados, não há profissionais
preparados para exercer tal função e desvincula o policial de sua real função em prol da
sociedade.
De acordo com Tailson Pires Costa (2004, p.9):
Não é preciso ser presidiário para saber que os estabelecimentos
penitenciários no Brasil são sinônimos de locais insalubres e não
atingem o mínimo de condições exigido para a preservação da
dignidade da prisão do infrator. Celas superlotadas, com pouca
ventilação, pouca luminosidade, péssimas condições de higiene e de
alimentação, que em hipótese algumas simbolizam e atingem a
finalidade da sanção penal.
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“O sistema carcerário nacional é, seguramente, um campo de torturas físicas e
psicológicas [...] basta mencionar as celas superlotadas, a falta de espaço físico, a
inexistência de água, luz, material higiênico, banho de sol, a presença de lixo, esgotos,
ratos, baratas” (AZEVEDO, 2009, p.15).
O que demonstra a realidade dos ambientes em que os condenados cumprem sua
pena, notoriamente é contrária a todos os artigos acima mencionados, sendo a realidade
de muitas penitenciárias e inclusive delegacias, onde há um número considerável de
presos que lá permanecem devido à falta de presídios.
“O que se vê, na verdade, são policiais e agentes prisionais realizando tarefas com
desvio de função ou finalidade, gerando desgastes nas corporações e falta de
compartilhamento de informações.” (BERNARDES, 2015, p. 8)
Tal pensamento é corroborado por Pinheiro (2014, p.21):
As instalações que abrigam delegacias de polícia não possuem
condições mínimas para o próprio preso (art.88 da Lei de Execução
Penal) e que resguardem o seu direito constitucional de respeito à
integridade física do preso e do cumprimento da pena em
estabelecimento adequado (Art. 5o incisos inciso XLVIII e XLIX da CF),
muito menos ainda no que tange a ressocialização do apenado. [...],
devendo o poder público qualificar os agentes penitenciários para
essa função, sendo a execução da pena de responsabilidade do Poder
Judiciário, juiz da execução. (PINHEIRO, 2014, p.21; BRASIL, 1988)
A delegacia não é o local apropriado para custodiar os indivíduos apenados, visto
que não garantem a integridade física e moral dos presos e nem dos policiais, não
promovem a oportunidade da ressocialização do preso, que deve ter seus direitos
garantidos apesar do crime que tenha cometido
Em consonância com a Lei n. 8.112 de 11 de dezembro de 1990, em seu artigo 117,
inciso XVII resta claro que “Ao servidor é proibido: [...] XVII - cometer a outro servidor
atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em emergências e transitórias”, o que
se faz notório, que pode ser atribuído às ocorrências de desvio de função, uma vez que,
nos casos específicos dos policiais civis, não é de sua competência a custódia de presos.
‘’Quanto a estabelecimentos penais, não há penitenciárias em São Gabriel da
Cachoeira, sendo que os presos cumprem pena e/ou prisão provisória na própria
delegacia de polícia, o que é, por si, uma ilegalidade dentro do sistema vigente, mas que
é aparentemente consentida. [...] durante as observações e conversas com os presos, um
investigador de polícia civil, ciente da absoluta ilegalidade que eu presenciava ali, abriu a
cela, chamou o menor e o conduziu para junto dos outros dois adolescentes, na cela ao
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lado.” (JUCÁ, 2019, p.56)
Por exemplo, além do fato de não existirem presídios na cidade de São Gabriel da
Cachoeira, ainda são violados diversos direitos humanos, inclusive de crianças, mulheres
e índios, sendo normal permanecerem na mesma delegacia de polícia sob condições
insalubres, sem direito a visita, banho de sol, espaçamento mínimo, dentre outros.
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No Brasil, nós temos uma dificuldade estrutural relacionada à inserção
das polícias no interior de nosso sistema de justiça, que, embora definido
constitucionalmente, está longe de se constituir num modelo racional de
integração e compartilhamento de objetivos. (FILHO; RIBEIRO, 2016, p. 25)
Diante desses estudos, o qual demonstra que compete a este profissional o
levantamento de indícios, investigação e apuração dos fatos, bem como o
encaminhamento destes achados aos órgãos judiciais. Entretanto, o autor relata que é
notório a confusão dos papeis dos policiais, uma vez que por vezes seu trabalho se resume
a práticas burocráticas ou ainda exercer funções que não são de sua competência, como
ao custodia de presos.
A carência de presídios é um problema que assola tanto a função do servidor
público quanto os direitos humanos do apenado, ambos são prejudicados devido a
superlotação e a necessidade de penitenciárias nos interiores do Amazonas, que somam
62 municípios, onde das 19 unidades prisionais do Amazonas, 11 ficam em Manaus e 8
estão localizadas no interior do Estado. (SEAP, 2019)
Através de dados obtidos por meio da Delegacia Geral de Polícia do Estado do
Amazonas, por meio do Memorando Nº 037 (Doc.1) , solicitado em 24 de março de 2022,
com o intuito de que seja levantado o quantitativo da população prisional nas
dependências carcerárias das delegacias do interior do estado, foi respondido no dia
25/03/2022 (Doc.2) e foi de suma importância para constatar o grande número da
população carcerária nas delegacias de polícia, muito mais do que a maioria delas suporta,
restando comprovado a desvinculação de função do policial civil.
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FIGURA 1 - Q UANTITATIVO DE PRESOS EM DELEGACIAS NOS INTERIORES DO AMAZONAS

(Fonte:
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas – Delegacia Geral do Amazonas
– 03/2022)
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(Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas – Delegacia Geral do
Amazonas – 03/2022)
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(Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas – Delegacia Geral do
Amazonas – 03/2022)
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(Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas – Delegacia Geral do
Amazonas – 03/2022)
É importante destacar a quantidade de presos provisórios, somando o total dos
interiores, temos de 605 presos do sexo masculino e 6 do sexo feminino, comprovando
que o desvio de função existe de fato, trata-se de problemática social que deve ser
solucionada o quanto antes, considerando que a população carcerária é crescente, e com
isso, outros problemas vão desencadeando, como por exemplo o aumento da
criminalidade e conjuntamente a inserção no mundo do crime organizado, conforme é
corroborado por Santos, Bo (2019, p.11-13):
Ainda entre 2002 e 2016, a quantidade de encarceramentos passou
de 2.721 para 13.585, representando um aumento de 399,3% de
aprisionamentos num período de apenas 15 anos. Esse número de
encarceramentos não corresponde a população carcerária para o ano
de 2016, mas diz respeito a quantidade de pessoas que, por ordem
da autoridade policial ou judiciária, foram submetidas ao cárcere,
ainda que transitoriamente. Como já dito, os números em escala
estadual, embora estarrecedores, refletem a política do
encarceramento que está sendo adotada no país [...] As experiências
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no Amazonas têm indicado que 42 além do nosso sistema prisional
estar envolto num estado de coisas inconstitucional, onde direitos
humanos estão sendo violados, o sistema também serve como um
ponto de reunião, organização e difusão da criminalidade em larga
escala, um ambiente que já tem sido popularmente conhecido como
“faculdade do crime. (SANTOS, BO, 2019, p.11-13)
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7.CONCLUSÃO
Diante o exposto, é fundamental que sejam tomadas medidas para solucionar esse
grande problema que está presente na maioria dos Municípios do Estado, onde é possível
verificar a importância do aprofundamento no assunto, tendo em vista que para o seu ideal
funcionamento de polícia judiciária, é essencial que as suas atribuições não sejam
confundidas com a de um carcereiro. A falta de presídios torna evidente o desvio de função
que o policial é compelido a exercer, viola os direitos e garantias do preso, não há
possibilidade de visitas, banho de sol, reabilitação, assim como prejudicando o
atendimento da população local, que necessita de um bom atendimento na delegacia, que
ficam sobrecarregadas e interferem no bom funcionamento dela, assim como interfere no
desempenho da polícia investigativa, que precisa dividir seu tempo em dar andamento nas
investigações e diligências a serem cumpridas.
Sendo assim, a intervenção das autoridades responsáveis é necessária, no sentido
de determinar a construção de cadeias públicas e penitenciárias, para a solução da
problemática do desvio policial. Neste contexto, é importante observar as recomendações
internacionais, nacionais e estaduais, para que sejam verificadas e aprimoradas as
condições de trabalho dos profissionais da polícia civil, uma vez que estão sendo forçados
a realizar atribuições desvinculadas àquelas para os quais foram enquadrados quando
tomaram posse de seu cargo público.
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RESUMO: O presente trabalho tem o propósito de analisar as consequências patrimoniais
decorrentes da não verificação prévia de paternidade frente à obrigação de pagamento de
alimentos gravídicos e a possibilidade de restituição dos valores adimplidos em face do
verdadeiro genitor. Instituída para garantir a segurança indispensável para o completo
desenvolvimento da criança durante o período gestacional, a Lei de Alimentos Gravídicos
nº 11.804/2008 manteve a lacuna há muito tempo existente no Ordenamento Jurídico
Pátrio, uma vez que este direito já estava implícito em vários outros dispositivos legais que
garantem mecanismos de proteção à criança, sobretudo na Constituição Federal. O
presente trabalho tem como propósito analisar as consequências patrimoniais e apresentar
soluções e respectivos fundamentos jurídicos para a reparação do dano sofrido pelo
genitor aparente que é indevidamente obrigado ao pagamento de alimentos,
considerando tratar-se de verba irrepetível e a controvertida questão da responsabilidade
civil da gestante. Para tanto será utilizado o método dedutivo, por meio de pesquisa
bibliográfica e análise jurisprudencial demonstrando quais ferramentas este possui para
reaver o crédito pago indevidamente e se cabível a restituição da verba alimentar paga.
Palavras-chave: Obrigação Alimentar. Alimentos Gravídicos. Enriquecimento sem causa.
Responsabilidade Civil. Restituição.
ABSTRACT: The present work has the purpose of analyzing the patrimonial consequences
resulting from the non- previous verification of paternity in the face of obligatio to pay
pregnant alimony and the possibility of refunding the amounts paid in the face of the true
parent. Established to guarantee the essential safety for the complete development of the
child during the gestational period, the Gravid Food Law nº 11.804/2008 maintained the
gap that has long existed in the National Legal Order, since this right was already implicit
in several other provisions. Iaws that guarantee child protection mechanisms, especially in
the Federal Constituion. The purpose of this work is to analyze the patrimonial
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consequences and present solutions and the respective legal bases for the repair of the
damage suffered by the apparent parent who is unduly obliged to pay maintenance,
considering that it is an unrepeatable sum and the controversial issue of civil liability od
the pregnant. For this purpose, the deductive method will be used, through bibliographic
research and jurisprudential analysis, demonstrating what tools it has to recover the credit
unduly paid and if it is appropriate to refund the food allowance paid.
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Restitution.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A proteção jurídica ao direito alimentar do nascituro e a
obrigação alimentar 2.1 Conceito e Natureza Jurídica da Obrigação Alimentar. 2.2 Espécies
de Alimentos. 2.3 Características da Obrigação Alimentar. 2.4 Características do Direito
Alimentar. 2.5 Pressupostos da Obrigação Alimentar. 2.6 Aspectos Processuais e materiais
dos alimentos gravídicos. 3. Não verificação prévia da paternidade e suas consequências
patrimoniais 3.1 Verificação da paternidade negativa e a responsabilidade civil da genitora.
3.2 O direito de ação de indenização por danos morais quando comprovada a má-fé da
genitora. 3.3 Direito de o Suposto pai pleitear a restituição dos valores pagos à título de
alimentos gravídicos em face do pai biológico da criança. 3.4 Enriquecimento sem causa
do verdadeiro pai. 3.5 Direito Restituitório. Considerações Finais. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O direito aos alimentos gravídicos é um braço do direito à vida, visto que caso o
nascituro não seja amparado materialmente durante o período gestacional terá
prejudicada sua subsistência. O pagamento dos alimentos é imprescindível e urgente
quando demonstrada sua necessidade, especialmente quando o caso envolve interesse de
incapaz.
Os alimentos gravídicos consistem nos dispêndios da fase gestacional, desde a
fecundação até o parto e restam fixados com base em indícios de paternidade. Em seguida,
comprovado o nascimento do nascituro com vida, ocorre a conversão dos alimentos
gravídicos em pensão alimentícia.
Contudo a problemática deste trabalho se efetiva quando não se concretiza a
confirmação da paternidade com a realização do exame de DNA e consequentemente
surge a possibilidade de aquele que injustamente foi obrigado ao pagamento de alimentos
pleitear em desfavor do pai verdadeiro, já que a produção do referido exame fica impedida
durante o período gestacional sob o risco de prejudicar o desenvolvimento do nascituro.
O presente trabalho será pautado em pesquisa bibliográfica acerca do assunto,
acompanhado de posterior análise jurisprudencial e legislativa objetivando apurar a
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perspectiva daquele que pagou alimentos indevidamente cobrar de quem deveria
provisiona-los.
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Para compreender melhor o assunto, serão abordadas as classificações e as
características da obrigação alimentar, apresentando seus protagonistas e inferências.
Ademais, serão avaliados os aspectos materiais e processuais, explorando os
tópicos legitimidade, os indicativos de presunção da paternidade, o foro competente, o
quantum do dever alimentar, a conversão, revisão e extinção da obrigação alimentar e
finalmente a prisão do devedor de alimentos gravídicos.
Dado todo o exposto, serão averiguados os danos patrimoniais sofridos pelo
alimentante em virtude da não verificação de paternidade, consequentemente, a
responsabilidade civil da mãe nas situações em que ficar demonstrado a imputação de máfé e, nesse contexto, a possibilidade do pleito de danos morais em face da genitora, a
reconsideração da irrepetibilidade dos alimentos gravídicos e a possibilidade de se
requerer judicialmente a restituição dos alimentos adimplidos pelo suposto genitor em
desfavor do verdadeiro frente a vedação do enriquecimento sem causa.
2 A proteção jurídica ao Direito Alimentar do Nascituro e a Obrigação Alimentar.
2.1 Conceito e natureza jurídica da Obrigação Alimentar
Para Venosa (2020) no que tange ao artigo 1.920 do Código Civil é possível
entender que o conteúdo do termo “A temática de alimentos abrange a subsistência física
e terapêutica, bem como a casa, enquanto o beneficiário viver, além da educação, se ele
for menor.”

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988).
O tema também encontra previsão legal no artigo 1.694 do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação. (BRASIL, 2002).
Desse modo, a solidariedade humana e financeira é o fundamento da obrigação
alimentar (GONÇALVES,2021), destarte os vínculos afetivos também geram o encargo de
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assegurar a subsistência daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Assim sendo,
prevalece o dever legal de auxílio mútuo.
2.2 Espécies de alimentos
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De forma característica, os alimentos são classificados pela doutrina quanto à
natureza (naturais e civis), quanto à finalidade (provisórios, definitivos e transitórios), causa
(voluntários, indenizatórios e legítimos), tempo (atuais, futuros e pretéritos) e modalidade
(próprios e impróprios).
Observando diversos parâmetros prescritos pela doutrina, os alimentos são
classificados por natureza, causa jurídica, finalidade, momento e modalidade. Doravante,
passa-se às classificações:
Quanto à natureza, são duas as classes: naturais e civis. Os naturais são aqueles
considerados indispensáveis e necessários, ou seja, aqueles que consistem na subsistência,
necessidades básicas como alimentação, vestuário, habitação, educação e saúde (DIAS,
2017)
Os alimentos civis, segundo Gagliano (2014), compreendem não somente os
recursos vitais, mas também os recursos essenciais para a manutenção da condição social
do alimentando.
Quanto à causa jurídica, os alimentos podem ser voluntários (ou convencionais),
ressarcitórios (ou indenizatórios) e legítimos (ou legais).
Os voluntários ou convencionais são aqueles resultantes da manifestação de
vontade, havendo a possibilidade de declarar-se por ato inter vivos ou causa mortis. Em
conformidade com Gonçalves (2021), aquele ocorre através de contrato, situando-se no
campo do direito das obrigações, já os que procedem de causa mortis estão inseridos no
direito das sucessões se denominando de testamentários.
Os ressarcitórios são os alimentos designados à vítima de ato ilícito gerando forma
de indenização do dano ex delicto, estando incluído também na seara do direito das
obrigações.
Por fim, de grande relevância, os alimentos legítimos são os oriundos da Lei, tendo
como um dos requisitos o vínculo familiar ou conjugal, e que está subordinado à prisão
civil em caso de inadimplemento.
No tocante à finalidade, delimita-se na seguinte subdivisão: provisórios, definitivos,
provisionais, compensatórios e transitórios.
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Os provisórios são aqueles em que a fixação ocorre antecipadamente, pelo
procedimento especial regulamentado pela Lei 5.478/1968, ficando dependente de prova
de parentesco, casamento ou companheirismo pré-constituída, conforme previsto pelo
artigo 4º da referida Lei.
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Quanto aos definitivos, estes, tem caráter permanente e são fixados pelo juiz em
sentença ou acordo homologado entre as partes (GONÇALVES, 2021), além de não estarem
impossibilitados de serem requantificados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
No que concerne aos alimentos provisionais estão disciplinados pelo artigo 1.706
do Código Civil que dispõe: “Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz, nos termos
da lei processual” através de pedido de tutela de urgência em ações distintas das
processadas pela Lei de Alimentos (TARTUCE, 2017).
Os alimentos compensatórios são tratados pela doutrina e jurisprudência. Dias
(2017) leciona que o termo mais apropriado seria verba indenizatória, prestação
compensatória ou alimentos indenizatórios, haja vista seu objetivo seja o de corrigir uma
grave desigualdade financeira e decorre da previsão do artigo 1.566, inciso III do Código
Civil que regulamenta o dever de cooperação mútua consistente na obrigação do cônjuge
ou companheiro em melhor situação financeira garantir ao ex consorte seu reequilíbrio
econômico.
Por último, os alimentos transitórios, são conhecidos pela jurisprudência como o
resultante do direito de o ex-cônjuge hipossuficiente receber pensão até sua inserção no
mercado de trabalho ou em caso de transcurso de lapso temporal fixado judicialmente
(GONÇALVES, 2021).
Quanto ao momento, os alimentos se dividem em atuais, futuros ou pretéritos.
A primeira categoria decorre de uma obrigação que surge em razão de decisão
judicial e tem como marco inicial a citação do devedor. Por outro lado, os pretéritos dizem
respeito às prestações anteriores ao ajuizamento da ação (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO,
2021).
São atuais, os que são pleiteados desde o ajuizamento da ação e são exigíveis de
imediato.
Diversamente do que acontece com os alimentos futuros que decorre de decisão
judicial que estabelece uma obrigação que retroagirá, em regra, à data da citação do
devedor. Em contrapartida, os alimentos pretéritos são os que não foram pleiteados em
momento adequado não sendo mais passíveis de cobrança.
Quanto à modalidade são classificados como próprios e impróprios, temos que os
próprios são aqueles necessários à manutenção da pessoa, prestados in natura. Por outro
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lado, os impróprios, proporcionam através da pecúnia a aquisição de bens necessários à
subsistência (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021).
2.3 Características da Obrigação Alimentar
Conforme defende Gonçalves Dias, a obrigação alimentar é transmissível, divisível,
condicional, recíproca e mutável.
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A transmissibilidade é uma novidade do Código Civil de 2002, e institui que a
obrigação alimentar se transmite aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1.694
(artigo 1.700 do Código Civil) garantindo que, ainda que o alimentante venha a falecer, o
alimentado receba o sustento necessário.
Ademais, a transmissibilidade da obrigação alimentar aos herdeiros do cônjuge
devedor, está prevista pelo artigo 23 da Lei do Divórcio, contudo, só após a vigência do
Código Civil de 2002, é que os alimentos devidos em razão do parentesco foram incluídos
no rol de obrigação alimentar (GONÇALVES,2021, p.519).
Uma outra característica dos alimentos é a divisibilidade (também chamada de
ausência de solidariedade) prevista pelos artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil, possibilita
que o alimentando enfrente o pleito em face de mais de um alimentante, tornando possível
o rateio da obrigação entre diversos alimentantes, onde cada devedor responde por sua
quota parte, conforme seu poder econômico (VENOSA,2020).
Gonçalves Dias manifesta ainda que a obrigação alimentar é também condicional
ou subordinada ao binômio alimentar. Isso porque sua eficácia está relacionada com à
subordinação dos alimentos a uma condição resolutiva que considera a necessidade do
alimentando e também as possibilidades do alimentante, visando estabelecer uma
obrigação equilibrada para este e aquele.
Outra característica dos alimentos é a reciprocidade que determina que o direito
alimentar é uma via de mão dupla, na qual os papéis de alimentante e alimentado podem
ser invertidos a depender da necessidade das partes na situação fática.
Por fim, a mutabilidade que também é conhecida como variabilidade que se refere
a capacidade de a obrigação alimentar sofrer mudanças conforme a necessidade do
reclamante e possibilidade do reclamado (GONÇALVES, 2021).
2.4 Características do Direito Alimentar
O direito aos alimentos na ótica doutrinária é pessoal, impenhorável,
intransacionável, irrenunciável, irrepetível, incompensável, imprescritível, periódico e
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divisível. O direito alimentar é personalíssimo vez que objetiva garantir a existência do
alimentando.
. E por essa razão não pode ser cedido, de acordo com o disposto pelo artigo 1.707
do Código Civil, mesmo fator pelo qual, o referido direito é também impenhorável.
Contudo o instituto da impenhorabilidade não atinge os frutos e impossibilita a transação
do direito a alimentos (DIAS, 2017). Além disso, o artigo 1.707 também regulamenta a
irrenunciabilidade, possibilitando ao credor escolher não exercer o direito aos alimentos,
porém este não poderá renuncia-lo.
A irrepetibilidade é uma característica que estabelece que ainda que haja decisão
judicial de revisão ou exoneração da obrigação, o alimentando não será coagido a devolver
as prestações pagas ao alimentante em razão de tal verba visar assegurar a subsistência
do pensionista. Porém, caso seja exista e seja comprovada a má – fé do credor, admite-se
a devolução das prestações pagas, vez que a irrepetibilidade não pode ocasionar o
enriquecimento injustificado.
A incompensabilidade encontra previsão no artigo 373, inciso II do Código Civil e
perpassa pela própria natureza dos alimentos já que os compensar com qualquer outra
obrigação anularia por completo o seu propósito de garantir a subsistência do alimentando
(VENOSA,2020).
A imprescritibilidade diz respeito ao direito de pleitear alimentos quando os
pressupostos estiverem presentes.
Sobre a periodicidade comumente se refere às prestações mensais, sendo possível
fixar outros períodos, contudo, não se admite pagamento em parcela única.
E por fim, com relação à divisibilidade deve se entender que a obrigação alimentar
é divisível, possibilitando que o requerente venha a pleitear seu sustento de mais de um
requerido, de forma que cada qual possa contribuir com os alimentos, na proporção de
sua capacidade econômica
2.5 Pressupostos da Obrigação Alimentar
De acordo com Gonçalves Dias (2021), os pressupostos da obrigação alimentar:
são: a existência de vínculo de parentesco, a necessidade do reclamante, a possibilidade
da pessoa obrigada e a proporcionalidade.
Com relação à existência de vínculo de parentesco, a previsão legal encontra-se no
artigo 1.694, § 1º do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo
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compatível com a sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
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A necessidade é um pressuposto caracterizado pela incapacidade do requerente
de sobreviver com recursos provenientes do próprio esforço. Tal incapacidade pode
proceder de doença, imaturidade, idade avançada, incapacidade física ou mental e até crise
econômica ou pública.
Em contrapartida a possibilidade está relacionada com a capacidade econômica
do alimentante de fornecer alimentos sem comprometer sua própria mantença.
2 .6 Aspectos Processuais e materiais dos Alimentos Gravídicos
No que tange os alimentos gravídicos e seus aspectos materiais, estes foram
inseridos no ordenamento jurídico por meio da Lei nº 11.804/08, regimentando uma
pensão alimentícia determinada judicialmente para assistir à gestante durante à fase
gestacional com as despesas referente à assistência médica e psicológica, alimentação
especial, exames complementares, internações, parto, medicamentos e quaisquer outras
prescrições preventivas e terapêuticas, conforme previsto pelo artigo 2º da referida Lei
(MADALENO, 2020).
Se antes do vigor da Lei, era necessária a prova de parentesco para a concessão
dos alimentos gravídicos, hodiernamente, basta a existência de indícios de paternidade
(PEREIRA, 2017, P.436).
Já no que se refere aos aspectos processuais, inicialmente, examinar-se-á a
legitimidade ativa para propositura da ação e em seguida os indicativos de presunção de
paternidade.
Posteriormente, observar-se-á qual é o foro competente propor a demanda, além
do termo inicial, do quantum alimentar, a conversão, a revisão e a extinção dos alimentos
gravídicos.
De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, a legitimidade propor a demanda de
alimentos gravídicos é da gestante, independentemente da existência de vínculo com o
suposto pai. A legitimidade passiva, por seu turno, foi conferida ao suposto pai, não sendo
estendida a outros parentes do nascituro.
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Para que o magistrado fixe os alimentos gravídicos, não é exigida a prova cabal da
paternidade, mas apenas indícios desta. Nesse sentido, é necessário que a requerente
apresente ao juízo os elementos probatórios para seu convencimento, como depoimentos
de testemunhas e provas escritas, dentre outros meios (NADER,2016.
Acerca da comprovação da gravidez pela requerente, é elemento indispensável
para a concessão dos alimentos gravídicos, regra decorrente do artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil, que dispõe que é responsabilidade do autor a apresentação de
prova constitutiva do direito alegado.
Ana Maria Gonçalves Louzada (2010, p.40) afirma:

Mas e se a genitora não tiver essas provas, se foi um encontro
eventual, poderá o magistrado, apenas com um laudo atestando a
gravidez, fixar alimentos? Entendo que sim, uma vez que a
experiência forense tem nos mostrado que na imensa maioria dos
casos, em quase sua totalidade, as ações investigatórias de
paternidade são julgadas procedentes, não se mostrando temerária,
a fixação dos alimentos gravídicos sem provas (até porque a lei não
exige). Elege-se a proteção da vida em detrimento do patrimônio
(grifou-se).
Mesmo diante da incerteza decorrente de um relacionamento vago entre a
gestante e o suposto pai, do qual não se pode pressupor evidente fidelidade, o direito aos
alimentos subsiste, considerando que o devedor, a quem for atribuída a suposta
paternidade, poderá requerer o ressarcimento dos alimentos pagos indevidamente em
caso de negativa de paternidade (MADALENO,2020).
O foro de competência para a propositura da ação de alimentos gravídicos é o do
domicílio da genitora (DONOSO, 2009).
Freitas (2011), de igual forma assevera que o foro competente para o ingresso da
ação de alimentos gravídicos é o da gestante, se utilizando da Súmula 383 do STJ: “A
competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em
princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
Quanto ao termo inicial, é a matéria concernente a este assunto, de maior
debate entre os doutrinadores e Tribunais, visto que se refere à obrigação de
alimentos gravídicos. Isso porque uma corrente defende que a obrigação existe desde
a concepção, uma outra que esta vigora a partir do ajuizamento da ação e por último
a que defende que a obrigação se dá desde a decisão que deferiu o pleito.
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Para Caio Mário da Silva Pereira, o termo inicial deve ser conhecido desde o
momento em que o magistrado despacha a petição inicial, visto que o dispositivo legal,
por meio do artigo 9º da Lei 11.804/08 determina que os alimentos consistem nas despesas
desde a concepção até o parto. Ademais, a respeito disso, a Lei de Alimentos Gravídicos
dispõe expressamente que ao despachar a petição inicial o juiz fixa, de antemão, alimentos
provisórios (PEREIRA,2017).
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Conclui-se, portanto, que o termo inicial ocorre desde a concepção. Reconhecer
qualquer outro momento como o termo inicial da ação de alimentos gravídicos ensejaria
em diversas estratégias protelatórias e não estaria conforme a previsão do dispositivo legal
expresso no artigo 2º da Lei 11.804/08 que regulamenta que os alimentos gravídicos
devem ser prestados desde a concepção até o parto.
No tocante ao quantum alimentar, respeita-se a regra prevista pelo artigo 1.694
do Código Civil no qual se observa o binômio necessidade-possibilidade e ainda o artigo
2º da Lei 11.804/08 que estabelece que a pensão fixada pelo juízo consistirá em valor os
alimentos fixados consistirão em valor satisfatório para suprir todas as despesas
decorrentes da gestação entre a concepção até o parto.
E por fim, quanto à conversão, revisão e extinção dos alimentos gravídicos, em
conformidade com o que assevera o artigo 2º do Código Civil, o artigo 6º da Lei de
Alimentos Gravídicos preconiza que após o nascimento com vida do nascituro, os
alimentos gravídicos se convertem automaticamente em pensão alimentícia em favor do
infante, havendo a possibilidade de revisão (CAHALI,2009).
A conversão automática dos alimentos gravídicos também encontra guarida na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A ação de alimentos gravídicos não se extingue ou perde seu objeto
com o nascimento da criança, pois os referidos alimentos ficam
convertidos em pensão alimentícia até eventual ação revisional em
que se solicite a exoneração, redução ou majoração de seu valor ou
até mesmo eventual resultado em ação de investigação ou negatória
de paternidade”. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.629.423-SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, julgado em 6/6/2017(Info 606)
No que concerne a extinção da obrigação alimentar, Maria Berenice Dias (2017)
argumenta que nem o indeferimento judicial dos alimentos provisórios, sequer o
nascimento do infante durante o trâmite da ação pode acarretar a extinção do processo,
uma vez que a lei assegura a transformação do encargo em favor do menor. Apenas os
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casos de aborto espontâneo suportam a extinção dos alimentos, inexistindo a possibilidade
de reembolso ou restituição dos valores pagos.
3 A não verificação prévia da Paternidade e suas consequências patrimoniais
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3.1 Verificação da Paternidade Negativa e a Responsabilidade Civil da Genitora
Nos casos em que por ato comprobatório se confirma a negativa de paternidade,
se discute acerca da responsabilidade civil da genitora. Contudo, é cabível preliminarmente
a compreensão acerca da responsabilidade civil objetiva e subjetiva.
Acerca da responsabilidade civil, são necessários os seguintes elementos na ação
ou omissão: (a) violação do dever jurídico, (b) dano causado à vítima, (c) a ação ou omissão
seja culposa, (d) esteja presente o nexo de causalidade.
Com relação à conduta da gestante, que aponta ao magistrado destinatário de
ação de alimentos que sabe não ser o pai ou que sabe haver dúvida quanto a este ser o
pai, se valendo de dolo ou imprudência, indubitavelmente se emoldura no que aponta o
artigo 186 do Código Civil. Dessa forma, o dano causado ao alimentante em razão de falsa
imputação é o elemento que completa o quadro que tipifica o ato ilícito.
Destarte, quando a gestante deixar de exercer seu direito regularmente e
aproveita-se do instituto dos alimentos gravídicos para lograr auxílio financeiro de terceiro
que saber não ser o pai, fica configurado o abuso de direito, que por efeito do artigo 927
do Código Civil se equipara ao ato ilícito.
3.2 O direito de ação de indenização por danos morais quando comprovada a má-fé
da genitora
Para uma melhor compreensão vale ressaltar o conceito de dano moral indicado
por Yussef Said Cahali, que diz:

[...] como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os
demais sagrados afetos (CAHALI, 2003, p. 88).
Nas palavras de Venosa (2015), dano moral consiste em um dano imaterial que
procede da violação dos direitos da personalidade.
Em relação à negativa de paternidade, o suposto pai estaria desprotegido
legalmente, ficando impossibilitado de pleitear a restituição dos valores pagos, vez que o
artigo 10 da Lei 11.804/08 que previa a compromisso da gestante fora vetado. Contudo,
210

www.conteudojuridico.com.br

apesar de não haver a possibilidade de se imputar à responsabilidade civil objetiva à
genitora, permeia-se um debate acerca da admissão do pleito de indenização quando
comprovado o dolo (COELHO, 2017).
Para Cahali (1998), todos os casos de investigação de paternidade ilegítima
provocam uma situação de constrangimento àquele que foi indicado como pai e não o era,
colocando em desequilíbrio a reputação do alimentante.
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Por ser este o entendimento predominante também nos Superiores Tribunais,
conclui-se que existe a possibilidade do pleito pela indenização por danos morais em face
da genitora em caso de resultado negativo do exame pericial de paternidade, bem como
da condenação da genitora ao referido pagamento de danos.
3.3 O direito do suposto pai de pleitear a restituição dos valores pagos à título de
alimentos gravídicos em face do pai biológico da criança
Para uma melhor compreensão no tocante à possibilidade de o suposto pai
pleitear o ressarcimento dos alimentos pagos indevidamente em razão da vedação do
enriquecimento sem causa, é necessário ponderar sobre a irrepetibilidade dos alimentos.
Os alimentos são irrepetíveis e para Dias (2017) se trata de um princípio que se
fundamenta na natureza da verba. Isso porque, tal princípio tem por objetivo proteger o
alimentando de eventual devolução de prestações alimentícios que porventura tenham
sido pagas em duplicidade ou que tenham sido prestadas indevidamente, em razão de a
restituição dos alimentos estar impedida em razão de sua destinação, pois serão em tese
consumidos (MADALENO, 2020).
Apesar disso, o princípio da irrepetibilidade de alimentos não é absoluto, pois a
devolução dos alimentos somente é possível quando quando ficar comprovada a má-fé ou
postura maliciosa do credor (DIAS, 2017).
No geral, a excepcional relativização da irrepetibilidade é a posição adotada por
diversos outros autores, quais sejam Arnaldo Marmit, Fernanda Tartuce, Paudo Nader,
Yusef Said Cahali, dentre outros.
Beneficiar-se dos proventos de outrem sem justa causa, configura enriquecimento
ilícito, razão pela qual fica obrigada a restituição, mesmo que sua origem tenha se dado
por meio de relações familiares. Admitir a aplicação absoluta do princípio da
irrepetibilidade dos alimentos, consistiria em admitir que o ordenamento jurídico brasileiro
autoriza o enriquecimento sem causa no Direito de Família, ou seja, mesmo em face do
pagamento indevido, inexiste a obrigação de restituição, vez que o oposto geraria
manifesto desequilíbrio patrimonial (REZENDE,2009).
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Os requisitos para a exequibilidade da devolução são estes: a vedação do
enriquecimento sem causa, haja vista o pai biológico não poder se beneficiar
financeiramente por ter tido uma dívida adimplida por terceiro, quando este é que deveria
ter arcado com a despesa e a observância, por analogia, do artigo 871 do Código Civil.
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3.4 Enriquecimento sem causa do verdadeiro pai
O enriquecimento sem causa está disposto no Capítulo IV do Título VII, do Código
Civil, que trata dos atos unilaterais, que dispõe sobre os atos unilaterais.
Contudo, a materialização de um ato unilateral se dá por meio da manifestação da
vontade do agente que dá origem à obrigação, em contrapartida o enriquecimento sem
causa, nem sempre é decorrente da vontade do enriquecido (NANNI, 2012).
Para a configuração do instituto, são necessários quatro requisitos, quais sejam:
enriquecimento do beneficiado, à custa de outrem, sem justa causa e nexo de causalidade
entre o enriquecimento e empobrecimento (NANNI,2012). Tais requisitos estão expressos
no artigo 884 do Código Civil.
Acerca do enriquecimento sem causa, Nanni (2012, p.209) ensina:

O enriquecimento deve consubstanciar-se num dado objetivo, numa
vantagem concreta, permitindo a sua identificação para o exercício
da ação de enriquecimento em busca de extrair-se das mãos do
enriquecido o produto que foi indevidamente auferido.
Por outro lado, para a constituição do enriquecimento sem causa se exige a
ausência de justa causa ou ausência de causa jurídica que pode ser conceituado como a
inexistência de liame jurídico que legitime o acréscimo patrimonial de um em detrimento
do sacrifício patrimonial de outro.
E por fim, o último requisito é o nexo de causalidade, que se trata de liame entre
o enriquecimento e o empobrecimento, que embora derivem do mesmo fato, não
necessariamente tem uma relação de causa e efeito (NANNI, 2012).
Neste sentido, constata-se que o verdadeiro genitor, percebeu vantagem
econômica em detrimento do suposto pai, pois não auxiliou a gestante no custeio das
despesas referentes ao período gestacional, tendo o terceiro inocente custeado com as
referidas despesas indevidamente, importando num enriquecimento sem causa, vedado
no ordenamento jurídico (MORELLI, 2019).
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Conclui-se que o pagamento indevido, dá origem à obrigação e restituir à parte
prejudicada, caso em que o suposto pai tem o direito de buscar do verdadeiro genitor a
restituição dos alimentos, conforme será analisado a seguir.
3.5 Direito Restituitório
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O Direito restituitório se sustenta no princípio da conservação estática dos
patrimônios e está expresso nos artigos 884 a 886 do Código Civil, com regras gerais
expressas ou no caso de pagamentos indevidas com regras específicas (MICHELON, 2007).
Madaleno (2020) ensina que, o verdadeiro devedor fica passivo ao ressarcimento
dos alimentos, quando estes foram pagos indevidamente por quem não os devia, sob pena
de configurar o enriquecimento ilícito, nos casos em que por exemplo o suposto genitor
arcou com todas as despesas referente ao período gestacional até o nascimento e após a
realização de exame de DNA, restar comprovado não ser o pai, poderá cobrar os valores
desembolsados do verdadeiro genitor.
Importante ressaltar que a obrigação de devolver os valores pagos de forma
indevida independe de conduta ilícita ou de qualquer comportamento do enriquecido.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:

ALIMENTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDUÇÃO EM ERRO.
Inexistência de filiação declarada em sentença. Enriquecimento sem
causa do menor inocorrente. Pretensão que deve ser deduzida contra
a mãe ou contra o pai biológico, responsáveis pela manutenção do
alimentário. Restituição por este não é devida. Aquele que fornece
alimentos pensando erradamente que os devia pode exigir a
restituição do seu valor do terceiro que realmente devia fornecê-los.
(SÃO PAULO, TJ, Apelação 248/25 Luiz Antônio de Godoy. 1ª Câmara
de Direito Privado. 24 /01/2017).
Dessa forma, Fernando Noronha (2013), ensina que os encargos de
enriquecimento sem causa amparam o interesse do credor de apropriar-se do patrimônio
do credor de valores que erroneamente estão acrescidos noutro patrimônio.
Considerações Finais
Por todo o exposto, resta comprovado que o suposto pai goza do direito
restituitório em face do verdadeiro genitor, uma vez que sofreu uma redução patrimonial
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indevida, enquanto por outro lado, quem deveria verdadeiramente arcar com a obrigação
percebeu vantagem econômica.
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Dessa forma, para que seja manifesta a responsabilidade de reparar o dano, é
imprescindível a confirmação de má-fé da gestante ao imputar falsa paternidade,
caracterizando o abuso do direito de ação, circunstâncias estas em que o suposto pai
poderá pleitear danos morais em face da genitora.
Desse modo, a medida que é vedado o enriquecimento sem causa, demonstra-se
respaldo para o referido direito no ordenamento jurídico brasileiro. A lei condena quem
percebe vantagem patrimonial à custa de outrem sem justa causa, obrigando o
enriquecido a restitui-lo, Cuida-se de fonte autônoma de obrigação.
Para a configuração do enriquecimento sem causa, basta a verificação da exigência
de conduta ilícita que se encontra no âmbito da responsabilidade civil.
Nesse sentido, o direito restituitório do suposto pai em face do verdadeiro genitor
assiste razão, vez que o pagador não devia os alimentos, sendo a dívida uma obrigação do
pai biológico. Viu-se ainda que aquele que paga dívida indevidamente dá origem à
obrigação de restituir, razão pela qual aquele que proveu os alimentos poderá cobrar de
quem deveria ter desembolsado os valores.
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A POSSIBILIDADE DE PENHORABILIDADE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA
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RESUMO: O presente trabalho analisa a possibilidade de penhora sobre o auxílio
emergencial para pagamento de pensão alimentícia, com o objetivo de abordar o
funcionamento do auxílio emergencial como um recurso de garantia, além de renda
mínima, que pode ser utilizado como artificio para adimplemento de débitos, bem como
sua aplicação e eficácia em meio ao cenário pandêmico. Busca-se auxiliar aqueles que
necessitam através deste instrumento a garantia do pagamento de pensão. Diante a todo
o acontecimento deste fenômeno chamado COVID-19, surgiram muitos estudos e
discussões em volta dos impactos que esta pandemia causou no âmbito jurídico,
principalmente, na questão alimentícia, onde muitos se aproveitaram da flexibilização de
suas obrigações contratuais para deixar de cumprir com sua parte como devedor. Não se
pode negar que toda essa crise afetou o sistema financeiro do país, destacando assim
aqueles que dependiam da pensão alimentícia. Dessa maneira, a abordagem deste tema
surgiu pela carência de mais informações e pela necessidade de compreender melhor o
desempenho deste recurso através de estudos jurisprudencial e bibliográficos.
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ABSTRACT: The present work analyzes The possibility of attachment on the emergency aid
for payment of Alimony, where the objective is to address the functioning of emergency
aid as a guarantee resource, in addition to minimum income, which can be used as an
artifice for debt payment, as well as its application and effectiveness in the midst of the
pandemic scenario. It seeks to help those who need, through this instrument, the guarantee
of the payment of pension. In view of the whole event of this phenomenon called COVID19, many studies and discussions have arisen around the impacts that this pandemic has
caused in the legal sphere, especially in the food issue, where many took advantage of the
flexibility of their contractual obligations to fail to comply with your share as debtor. It
cannot be denied that all this crisis affected the country's financial system, thus highlighting
those who depended on alimony. In this way, the approach to this topic arose due to the
lack of more information and the need to better understand the performance of this
resource through jurisprudential and bibliographic studies.
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1 INTRODUÇÃO
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A proposta do recurso auxílio emergencial em meio ao estado pandêmico que foi
estabelecido em 2020 trouxe a possibilidade de renda àqueles que de algum modo saíram
prejudicados no aspecto social e econômico. Por este incentivo critico, medidas foram
criadas para atenuar a situação e uma delas foi a criação da Lei de n˚ 13.982/2020, que
ficou reconhecido como Auxílio Emergencial, instituída pelo Governo Federal, aprovada
pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, em abril de 2020,
tendo como objetivo beneficiar como uma garantia de renda mínima aos brasileiros em
situação mais vulnerável durante a pandemia.
Com a crise estabelecida houve uma devasta taxa de perdas de empregos do qual
abalou, principalmente, a situação econômica do país, essa mudança ocorrida no sistema
financeiro e em outros fatores, é fato que não se pode ser negado. No meio jurídico houve
muitas dúvidas e debates de como seria tomadas possíveis procedências em relação a
finalidade do auxílio, como por exemplo, na prestação de pagamento de pensão
alimentícia. Com esta instabilidade no sistema financeiro quem acaba sofrendo são as
pessoas que dependem da pensão, estabelecendo o questionamento de que se há alguma
possibilidade de aplicação desta prestação através do recurso auxilio emergencial.
Os objetivos deste artigo é, primeiramente, mostrar todo o conceito, assim como o
desenvolvimento da criação do Auxílio Emergencial em meio à crise pandêmica e financeira
do país, além das mudanças necessárias para a produtividade deste recurso. Dando
seguimento, será analisado os critérios de quem poderá ter acesso ao auxilio, bem como
as dúvidas relacionadas a estes requisitos.
A administração do recurso também será observada, como os meios executórios para
o acesso, cadastramento, atendimento e os artifícios gerados para o alcance daqueles que
tenham dificuldade de obter a garantia do auxílio.
Assim como, será explorado as questões de impenhorabilidade e possibilidade de
penhora do auxílio. Os motivos pela qual considera a impossibilidade de retirada de parte
do recurso para adimplemento de pensão alimentícia, seguindo as definições das normas
jurisdicionais, se a impenhorabilidade é plena ou obtém alguma exceção. E por fim, analisar
se há possibilidade de incidência de penhora sobre o auxílio emergencial para fins de
pagamento de pensão alimentícia, verificando os conceitos e artigos disponíveis do
ordenamento jurídico.
2 CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
O ano de 2020 foi marcado por grandes mudanças nos setores jurisprudencial e
administrativo no país, a readaptação para a pós chegada da pandemia do COVID-19 foi a
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alavanca para estas mudanças, sendo a economia um dos fatores mais afetados, gerando
grandes porcentagens de desemprego neste período.
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A contaminação do coronavírus se concretizou em março do mesmo ano, tendo
como confirmado a primeira vítima, um senhor de idade que havia voltado de uma viagem
internacional.
Logo após o primeiro caso, não demorou para que outros fossem confirmados e
assim, em questão de pouquíssimo tempo atingindo níveis alarmantes de contaminação
no país, como destaca Borges et al. (2020, p. 155):
Em 20 de março de 2020 o Ministério de Saúde confirmou 904 casos
da doença em 24 estados do país, além do Distrito Federal, tendo
sido registrado o total de 11 óbitos nos estados de São Paulo e Rio
de Janeiro. Na mesma oportunidade houve o reconhecimento da
transmissão comunitária em todo o território nacional, de modo que
não apenas as pessoas com histórico de viagens ao exterior poderiam
transmitir o vírus.
Com o decorrer deste cenário pandêmico, medidas provisórias adotadas pelo
governo brasileiro foram feitas para evitar a proliferação e auxiliar a população. Uma delas
foi a implementação do chamado Auxílio Emergencial. Conforme a Lei n˚ 13.982, de 02 de
abril de 2020, “sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de
vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuadaBPC”.
Entre todos os países, o Brasil foi o primeiro a aprovar uma lei que institui uma
Renda Básica de Cidadania. A Lei 10.385/04, aprovada no dia 08 de janeiro de 2004, de
autoria do senador Eduardo Suplicy. Promulgada em 2005, a Lei de Renda Básica de
Cidadania (RBC) oferece em sua narrativa, que independentemente da situação
socioeconômica, é um direito de todos brasileiros ou estrangeiros que residem no país há
cinco ou mais anos obter este recurso. Na proposta oferecida pela lei pretende assegurar
aos cidadãos residentes no Brasil o direito de receber benefícios monetários anuais
(CARVALHO et al., 2021, p. 680, 681).
Na Constituição Federal é assegurado aos cidadãos garantias fundamentais dos
direitos sociais e individuais, considerado essencial para a abertura de novos meios de
benefícios àqueles que necessitam desta assistência. O artigo 6˚, parágrafo único da
Constituição Federal caracteriza bem estas garantias:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
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social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
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Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade
social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder
público em programa permanente de transferência de renda, cujas
normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada
a legislação fiscal e orçamentária.
Cavalcante (2020, p.01), perante a tal necessidade de uma assistência básica no atual
cenário pandêmico de crise econômica, especifica bem de como será a funcionalidade do
recurso:
O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro, instituído pela Lei
nº 13.982/2020, no valor de R$ 600,00 por mês, pago pela União a
trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI),
autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção
emergencial, pelo prazo de 3 meses, às pessoas que perderam sua
renda em virtude da crise causada pelo coronavírus.
Considerando as dificuldades e a recuperação da economia do país, o governo
federal tem implementado de forma proativa benefícios assistenciais. A natureza dos
alimentos atribuíveis à ajuda emergencial implica que os reflexos dos cidadãos em
condições difíceis e vulneráveis sejam parte integrante de servi-los por meio de ações
conjuntas de iniciativa federal e comunitária (RAMOS, 2020, p. 02).
A ideia de conceder o auxílio emergencial aos cidadãos em 2020 era de apenas por
alguns meses, de acordo com La Bradbury (2020, p. 01):
A natureza jurídica do Auxílio Emergencial é de um benefício
assistencial temporário, pois será pago inicialmente por três meses,
podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo e não necessita
de contribuições, não tendo natureza previdenciária.
Contudo, o recurso se estendeu também para o ano de 2021 que ainda vivia uma
fase crítica da 2˚ onda do Covid-19 e seus variantes, como informa Pieczarka (2021, p. 01),
“a prorrogação do benefício havia sido assegurada pelo ministro da Cidadania, João Roma,
durante evento em Sorocaba-SP uma semana antes da oficialização.”
O deputado e autor da proposta de resgate do auxílio emergencial, Wilson Santiago
(PTB-PB), garante que a intenção de dá continuidade a distribuição deste recurso é de
reunir informações dos principais instrumentos da legislação que, ao longo do último ano
de 2020, suportou os segmentos da população brasileira afetados pela instabilidade social
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e econômica causada pela pandemia do coronavírus. "Muito mais que inovar, esta
proposição tem por objetivo resgatar os dispositivos que possibilitaram a construção desta
rede de proteção social advinda da aprovação do auxílio emergência por esta Casa
legislativa." (SANTIAGO, 2021, p.01 apud JÚNIOR, 2021, p. 02).
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Para Brandão (2020, p. 03) diretora do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase), foi essencial a proposta da medida de auxílio para combater o avanço
de um colapso ainda maior no país.
Mesmo considerando que o auxílio deveria alcançar uma parcela
maior da população, hoje não conseguimos imaginar qual seria o
tamanho da devastação provocada pela Covid-19 na vida da das
pessoas sem essa medida de expansão dos gastos públicos. O auxílio
emergencial foi responsável por atenuar os efeitos da crise sobre o
consumo, fundamental para a sobrevivência de diversas famílias
brasileiras.
A passagem da pandemia de COVID-19 juntamente a crise socioeconômica que se
estabeleceu apresentaram o lado mais evidente do tamanho da distinção de lados que há
no país, trazendo confrontos claros para as políticas públicas, exclusivamente para aqueles
relacionados à preservação do emprego e da renda e à proteção social (TROVÃO, 2020, p.
04).
Com o recurso emergencial é uma garantia excepcional daqueles que necessitavam
de um amparo em meio à crise pandêmica, como bem pontua Ramos (2020, p. 06), “o
benefício assistencial do Auxílio Emergencial visa, no geral, proteger a população brasileira
mais necessitada diante do período de enfrentamento à pandemia do coronavírus.”
2.1 Quem tem direito ao auxílio
A Lei nº 13.982/2020 disponibiliza no sua redação quem estariam habilitados para
receber o benefício financeiro.
Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação
desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra
cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade;
II - não tenha emprego formal ativo;
[...]
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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
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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 auto declaração, cumpra o requisito do inciso IV.
Perante aos encargos, a objeção seria realizar com que a Renda Básica Emergencial
chegasse, com celeridade, as famílias pobres, aos trabalhadores informais e
desempregados, proporcionando com que as pessoas pudessem preservar suas vidas,
além de impedir um contagio ainda maior com procura de novos cadastros. Uma grande
responsabilidade para um país que necessitava de uma medida emergencial de alcance ao
público mais vulnerável de todas as regiões. Perante a esta nova realidade, duas posições
extremas precisaram ser confrontadas: a primeira é de reduzir a complexidade operacional
de transferir rapidamente renda de milhões de cidadãos; e a segunda, a de cogitar
improvável esse serviço (CARVALHO et al., 2021, p. 682).
Dentre os requisitos podem se enquadrar os trabalhadores autônomos, como
informa Ramos (2020, p. 05):
Dessa forma, os trabalhadores autônomos podem ser reconhecidos
como os sujeitos que exercem de modo habitual e por conta própria
quaisquer atividades profissionais remuneradas, sem a inclusão de
vínculo empregatício, visto que a eventualidade e não onerosidade
atrelam às considerações de responsabilização aos próprios riscos
financeiros.
Pode ser considerado referentes aos requisitos, que são divididos em dois grupos,
os cumulativos e alternativos, sendo o primeiro aqueles que tem o dever de ser resolvido
em conjunto pelo favorecido e o segundo que são aqueles precisa da execução de apenas
um deles (LA BRADBURY, 2020, p. 02).
As mães solteiras também se encaixam dentro da planilha de pessoas que devem
receber o auxílio e ainda com a vantagem de garantir o dobro do valor, de acordo com
Alvarenga (2021, p. 05) “É importante ressaltar que em ambas as etapas as mães solteiras
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chefes de família tinham direito a cota dupla. Portanto, receberam R$1.200 e 600,
respectivamente.”
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Além dos encargos para a obtenção do recurso, há parâmetros que se enquadram
para desclassificação do indivíduo, como bem informado por Doca (2021, p. 04, 05):
Pessoas que recebem algum tipo de benefício do governo, como
aposentadoria, pensão, benefício de prestação continuada (BPC).
Quem recebe Bolsa Família pode; quem recebe seguro-desemprego;
trabalhadores com carteira assinada; servidores públicos e militares;
menores de 18 anos, exceto mães adolescentes; quem não
movimentou os valores do auxílio emergencial pago no ano passado;
quem teve o auxílio de 2020 cancelado até dezembro do ano
passado; estagiários e residentes médicos, multiprofissionais e quem
recebe bolsa de estudos ou similares; quem teve renda tributável
acima de R$ 28.559,70 em 2019; quem recebeu em 2019 rendimentos
isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima
de R$ 40 mil.
As eventualidades do recurso no entanto, provou que nada é tão perfeito, gerando
aos trabalhadores informais dificuldades para obter o acesso a esta organização pública
sobre o auxílio emergencial, considerando a informalidade algo invisível, sendo grande
maioria do motivo a falta de identificação nos cadastros disponibilizados pelo poder
público. Como apontado por Bartholo et al. (2020, p. 11) “Problemas de natureza
tecnológica dificultaram a execução do requerimento, seu tempo de análise e o acesso ao
benefício para aqueles sem vínculo anterior com o sistema bancário – isto é, que recebem
o auxílio via poupança digital.”
Na visão de Trovão (2020, p. 16) o benefício é necessário àqueles que carecem de
ajuda, “essa medida provisória define o pagamento de um benefício emergencial com
recursos do Tesouro Nacional para os trabalhadores que tiverem sua jornada de trabalho
e salários cortados ou seus contratos suspensos.”
2.2 A administração do auxílio emergencial no Brasil
Na atual ocasião, muitos acreditam que é necessário e importante que o Estado
tome medidas para garantir a prestação de assistência social e econômica a população.
Por intermédio da Lei 13.982/20, houve o incluso a política pública de atendimento
emergencial é incorporada, levando em consideração as diversas formas de aumentar os
parâmetros de vulnerabilidade e as medidas de proteção social diante de uma emergência
sanitária causada pelo coronavírus (CARVALHO et al., 2020, p. 105).
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Deve ser entendido que o Estado não se encaixa como um ‘ator unitário” em relação
a efetivação de uma Política Pública e sim como uma parte fundamental para as relações
entre as distintas esferas que são incluídas como importantes funções e que exercem
variadas intervenções no trabalho cotidiano da política pública, contrapartida a uma
concepção aparente de definições e formulações efetuadas em períodos destacados. Na
realidade, as políticas públicas são elaboradas entre variados atores devido as interações
constantes e cotidianas (PIRES et al., 2016, p. 69).
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A seguridade social desempenha um papel importante no tratamento de crises e
incertezas, porque é uma proteção fornecida pelo estado aos membros da sociedade de
acordo com medidas públicas, e seu escopo é aliviar a privação econômica e social que
pode prejudicar ou reduzir os meios de subsistência do indivíduo ou grupo de pessoas
(HORVATH JÚNIOR, 2008 p. 495).
Ramos (2020, p. 07) destaca a distribuição de meios acessíveis do programa para
aqueles que não conseguirem ser atendidos de outras formas:
Com o intuito de atender todas as demandas apresentadas, além das
agências físicas espalhadas por todo o território brasileiro e o acesso
ao site e aplicativo, há a disponibilização dos denominados
caminhões-agência, especialmente implementados para a solução
das questões que envolvam o atendimento do Auxílio Emergencial.
Pode se afirmar que não foi por coincidência que a Administração Pública necessitou
garantir por meios de intervenções a conservação de vida dos cidadãos brasileiros,
obtendo como principal meio o auxílio emergencial, oferecendo um valor de R$600,00
(seiscentos reais), para uma classe de trabalhadores e também como o básico para
sobrevivência daqueles que tiveram suas vidas abaladas diretamente com o isolamento
social, como exemplo os profissionais autônomos (BORGES et al., 2020, p. 160).
Ramos (2020, p. 10) ainda complementa sobre o cadastramento e a análise para
obter o acesso ou exclusão do recurso:
No geral, o ato de solicitação ou cadastramento de maneira
equivocada são possíveis de serem cancelados ou excluídos. Assim,
após a averiguação e análise pelos órgãos responsáveis, sendo o
cadastro não aprovado ou na ocorrência do resultado manifestado
haja a exposição de dados inconclusivos, o simples ato de inércia em
não contestar já desconsidera por si só o cadastro.
Cardoso (2020, p. 03) complementa que as medias tomadas foram de expressa
urgência em vista das necessidades básicas da população:
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O Decreto n. 10.316, de 2020, em seu artigo 4º, estabeleceu ao
Ministério da Cidadania (MC) competência para “gerir o auxílio
emergencial para todos os beneficiários” e ao ME para “atuar, de
forma conjunta com o Ministério da Cidadania, na definição dos
critérios para a identificação dos beneficiários do auxílio
emergencial.”
A desigualdade na sociedade brasileira se concretizou ainda no ano de 2019,
entrando em uma crise econômica, dificultando ainda mais a situação daqueles cidadãos
mais carentes, já que a exposição de vulnerabilidade é ainda maior nesse tempo de crise,
com isso a importância das políticas públicas através de meios para suprir o básico na
renda e do emprego desses brasileiros é explícito (TROVÃO, 2020, p. 10).
3 IMPENHORABILIDADE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA PAGAMENTOS DE
DÍVIDAS
Em regra o valor do auxílio emergencial não pode ser penhorável, pois se trata de
um montante de natureza alimentar, sendo assim considerado impenhorável. O artigo 833
do Código de Processo Civil descreve os requisitos que se encaixaria como bens
impenhoráveis, evidenciando o inciso IV:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2º.
Cavalcante (2020, p. 01) complementa sobre a CNJ e sua Resolução que
recomendava não acatar os pedidos de penhora sobre o auxílio emergencial, grifando que
esta seria uma recomendação mais orientativa do que compulsório:
O CNJ expediu, no dia 07 de maio de 2020, a Resolução nº 318/2020,
na qual recomenda que os magistrados não efetuem a penhora do
auxílio emergencial para pagamento de dívidas:
Art. 5º Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores
recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no
13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema
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BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833,
IV e X, do CPC.
Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente
identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se
que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu
desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.
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O motivo que há para impenhorabilidade nas execuções de alimentos, dos
funcionários públicos, professores e entre outros, salvo para o pagamento de pensão
alimentícia conforme o art. 833, inc. IV do CPC, tem base na proteção do mínimo de
dignidade, estabelecido ao executado que possa obter comodidade individual para assim
ter um contentamento coletivo, como também conseguir o mínimo substancial para a
capacidade de cumprimento de suas obrigações como cidadão e o de seu sustento moral
e material, sobrando os 50% dos rendimentos líquidos para o mínimo de integridade
(MADALENO, 2018, p. 1.192,1.193).
Assis (2016, p. 176) acrescenta a relevância de ser observada sobre a
impenhorabilidade em alguns casos:
O maior exemplo dessa impenhorabilidade desponta no art. 1.707 do
CC, que tornou impenhorável o direito a alimentos e o respectivo
crédito; porém, a remuneração do devedor haurida de relação de
emprego ou estatutária e que constitui alimento em sentido estrito,
por força do art. 100, §1˚ da CF/88 (EC 62/2009, declarada
inconstitucional, em parte, pelo STF), comporta penhora para realizar
o credito também alimentar do credor.
Rizzardo (2019, p. 1.259) complementa que “da intransmissibilidade dos alimentos
advém a impenhorabilidade, pois a finalidade dos alimentos é assegurar a subsistência do
credor. O art. 1.707 revela-se explícito, ao impedir a penhora”.
3.1 A impenhorabilidade plena e sua exceção
Conforme a averiguação de que as impenhorabilidades torna mais delimitado os
direitos essenciais do credor, é necessário que tenha analisado, pois existe diversos tipos
de caso jurídico e cada um com suas especificidades, pondo deste modo meios de
precaução em sua aplicação. Diante disto, ao fundar listagem de bens impenhoráveis no
art. 833 do CPC, o legislador já realizou juízo de critério, decidindo por proteger o
executado, em prejuízo ao direito do credor (Didier Junior et al., 2017, p. 812).
Madaleno (2018, p. 1192) pontua que pode ser prejudicial ao devedor a retirada de
um montante por motivos de elevados valores no pedido para o pagamento da pensão:
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A resposta haverá de ser negativa a despeito de ser retida
mensalmente uma parcela da pensão alimentícia de elevado valor,
pois se esta quantia foi judicial ou consensualmente estipulada como
necessidade alimentar, é porque todo o seu montante era preciso
para atender à subsistência do credor dos alimentos, logo, nem
mesmo esta fração poderia ser objeto de penhora.
Neste mesmo seguimento, são considerados bens absolutamente impenhoráveis
aqueles que não podem ser penhoráveis de forma alguma, conforme prevê o art. 833 CPC,
ressalvado no mesmo artigo no §1˚ a impenhorabilidade não é oponível à execução de
dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição (Câmara, 2017,
p. 303).
Conforme minucia Didier Junior et al. (2017, p. 828), são considerados bens
impenhoráveis:
Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal” (art. 833, IV do CPC).
Pode ser dita que a possível duas exceções para a quebra da impenhorabilidade
sendo elas plenamente aplicáveis para o caso do auxílio emergencial. Pode em uma das
hipóteses, sendo possível de acordo com o CDC, o juiz ordenar que seja retirado até
metade do valor do auxílio, daquele que deve a pensão alimentícia, para o pagamento da
prestação. Como também pode ser possível que o valor seja descontado de forma
parcelada, sem exceder a 50% dos ganhos líquidos do devedor, mas no caso não se
aplicaria ao auxilio emergencial já que o valor de R$ 600,00 não excede ao montante de 50
salários mínimos (CAVALCANTE, 2020, p. 02).
Assis (2016, p. 173) implementa ainda mais sobre a impenhorabilidade e a sua
exceção em relação aos alimentos em seu texto:
Objetivamente, nos arts. 833 e 834 identificam-se duas classes: (a)
existem bens que jamais admitem a constrição, constituindo o grupo
da impenhorabilidade absoluta (v.g., o seguro de vida, art.833, VI); e
(b) há bens que, preenchidos alguns requisitos, voltam à regra da
penhorabilidade, a exemplo da retribuição pecuniária do trabalho
humano, penhorável na execução do credito alimentar (art. 833. IV e
§2˚), e no que exceder a cinquenta salários mínimos, formando o
grupo mais numeroso da impenhorabilidade relativa.
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Tartuce (2015, p. 408) também discorre sobre a possível forma de penhora com as
mudanças trazidas pelo código “entre as mudanças introduzidas, cabe comentar,
inicialmente, a possibilidade de quebra da impenhorabilidade do salário e remunerações
em geral por conta da existência de crédito de pensão alimentícia”.
4 INCIDÊNCIA DA PENHORA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O PAGAMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA
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No próprio sistema jurídico não se pode afastar a responsabilidade de cumprimento
de pagar as prestações alimentícias assim como, justificar que por ocorrência da pandemia
se pode alterar a equação de necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Flumignan
et al. (2020, p. 99) discorre sobre o assunto:
No ordenamento brasileiro, não se pode afastar o dever de pagar
alimentos e nem mesmo de antemão se afirmar que existe alteração
na equação “necessidade-possibilidade-proporcionalidade” pela
ocorrência da pandemia. Assim, o alimentante, com base no advento
da situação excepcional, não poderia se eximir de efetuar o
pagamento da verba alimentar.
A importância do pagamento de prestações alimentícias de toda maneira é um caso
essencial a vida e sobrevivência da pessoa com a prestação da assistência alimentar, além
de ser um direito fundamental, o elo sobre os alimentos é destacado no projeto processual
como hipótese predominante, uma obrigação improrrogável dentre outras incontáveis
requisições judiciais, sendo imposta na amplitude de demandas no campo das relações de
família (MADALENO, 1999, p. 02).
É valido deixar evidente que as prestações alimentícias quando não pagas
continuam sendo devidas, já que há uma obrigatoriedade para a prestação do pagamento
alimentício. O endividado, em algumas causas atípicas, será capaz de procurar
judicialmente a análise dos alimentos cujo o prazo irá vencer, porém, enquanto não houver
exoneração ou alteração continuará a obrigatoriedade do pagamento (BORGES et al., 2020,
p. 157).
Rizzardo (2019, p. 1273) também acentua sobre a obrigatoriedade do pagamento
de pensão alimentícia e sua imprescritibilidade descrita no seu texto, “o direito aos
alimentos é imprescritível. A todo tempo o necessitado está autorizado a pedir alimentos.
Unicamente os alimentos devidos prescrevem no prazo de 2 anos, que inicia no
vencimento de cada prestação, conforme está claro no art. 206, §2”.
Tartuce (2015, p.408) comenta sobre a penhorabilidade de pagamento de pensão
alimentícia em vista do art. 833, §2˚:
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Outra conclusão extraída desse artigo 833, §2˚, do Novo Estatuto
Processual é que os próprios alimentos podem ser penhorados,
naquilo que exceder o montante de cinquenta salários mínimos
mensais, valor considerado para manter o mínimo vital ou o
patrimônio mínimo do devedor. Em suma, os alimentos e pensões
em geral não são mais absolutamente impenhoráveis, como estava
no art. 649 do CPC anterior.
É de conhecimento de qualquer pessoa que para toda regra existe uma exceção e no
caso do auxílio emergencial não é diferente. Não se aplica para casos de origem de pensão
alimentícia a impenhorabilidade do auxílio, sendo assim perante a legislação brasileira é
permitido a penhora de até 50% do auxílio emergencial para quitar a prestação alimentícia
(SARAIVA, 2020, p. 02).
O valor do debito alimentar não pode exceder aos 50% exigidos, pois sua vedação é
clara pelo CPC nos termos do art. 529, §3˚, que indica que a ultrapassagem desses 50% nos
seus ganhos líquidos torna-se inviável o cumprimento do debito alimentar, o autor Didier
Júnior et al. (2017, p. 1036) argumenta sobre o assunto:
O art. 529, § 3º, CPC, em que pese não tenha sido reproduzido no
capítulo dedicado à execução de alimentos, é aqui aplicável por
analogia. Assim, independentemente do pagamento dos alimentos
vincendos, os alimentos já vencidos e objeto de execução poderão
ser descontados dos rendimentos ou rendas do executado
parceladamente. Entretanto, a cada mês, a soma da prestação
vincenda com a parcela da prestação vencida não pode ultrapassar
cinquenta por cento dos ganhos líquidos do executado, em respeito
à sua subsistência digna (art. 1º. IV, CF/1988).
Uma determinação do Poder Judiciário do Ceará, nos autos n. 014755923.2017.8.06.0001, da 6˚ Vara da Família, no dia 25/05/2020, fixou a penhora de R$ 50% do
auxílio emergencial, de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, recebidos por um devedor de
alimentos. O juiz José Ricardo Costa D’Almeida afirma que através da Lei 13.982/2020
criada e regulamentada pelo decreto 10.316/2020, que o auxílio emergencial tem caráter
de renda. Mesmo com o artigo 833, IV determine que são impenhoráveis as verbas salariais
e demais rendas, o §2˚ do mesmo artigo abre exceção permitindo que salários e outras
rendas sejam utilizadas para pagar dívidas alimentícias (RODAS, 2020, p. 01).
Outra decisão de justiça decidiu o bloqueio de parte do auxílio emergencial de um
homem em Goiânia para o cumprimento de pagamento de pensão alimentícia. O defensor
público do caso, Marcelo Florêncio de Barros, afirma que o auxílio emergencial em caso de
pagamento de pensão alimentícia poderá ser bloqueado, outros valores como conta de
condomínio ou débitos de bancos não podem ser bloqueados, porém, o Código de
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Processo Civil abre essa exceção quando se trata de pagamento de pensão alimentícia.
Sendo assim, o auxilio é considerado uma verba alimentícia (SANTANA, 2020, p. 02)
Diante disso, nota-se que a capacidade de penhora do auxílio emergencial pode ser
efetivada, já que dentro do ordenamento jurídico há exceções para a quitação da dívida
alimentícia, sendo de forma eficaz, seguindo a jurisdição e não prejudicial ao devedor, sem
desfavorecer de suas necessidades básicas.
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5 CONCLUSÃO
O trabalho teve como objetivo analisar da criação até todo o desenvolvimento do
Auxílio Emergencial, desde que a crise da pandemia do COVID-19 chegou ao país
provocando uma calamidade em vários setores, principalmente econômica, medidas de
urgência tiveram que ser tomadas e a elaboração do recurso emergencial foi uma que
conseguiu um avanço positivo, para milhares de famílias que tiveram suas vidas
prejudicadas com o colapso da epidemia, o benefício supriu especialmente as necessidades
existenciais básicas dos que perderam ou tiveram suas rendas prejudicadas com o
enfrentamento desta pandemia.
Como visto, há requisitos para o recebimento do recurso, pessoas que não se
encaixam nos critérios exigidos conforme a Lei n. 13.982/20, art. 2˚, não poderão ter acesso
ao benefício, aqueles que tiverem direito poderão ter acesso através da plataforma e com
cadastro devidamente feito. Na tentativa de fazer com que o auxílio emergencial chegasse
ao máximo nos cidadãos possíveis a administração pública tomou iniciativas para que
aqueles que tenham dificuldades em obter acesso a plataforma pudessem ter mais de uma
opção para o alcance, disponibilizando em todo território brasileiro caminhões-agência,
além das agências físicas para aqueles que necessitavam deste benefício, como também
averiguar a sua (im)penhorabilidade com finalidade de efetuação de pagamento de dívida
alimentar.
Surgiram muitos estudos e discussões em volta dos impactos que esta pandemia
causou no âmbito jurídico, principalmente, na questão alimentícia, onde muitos se
aproveitaram da flexibilização de suas obrigações contratuais para deixar de cumprir com
sua parte como devedor. Não se pode negar que toda essa crise afetou o sistema financeiro
do país, destacando assim aqueles que dependiam da pensão alimentícia. Por este meio
se encontra a oportunidade de eximir da dívida de prestação alimentícia através do auxílio
emergencial.
Sua impenhorabilidade é a primeira resposta que muitos acreditam ser a mais factível,
com base no art. 833, inc. IV do CPC/15 e também pela Resolução nº 318/2020, art. 5˚,
expedida pelo CNJ que de forma mais orientativa do que obrigatória recomenda que os
magistrados zelem pelos valores recebidos do auxílio emergencial, não podendo ser objeto
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de penhora, já que nos termos do art. 833, inc. IV e X, do CPC. Com isto, muitos acreditam
que não há meio executório ou uma exceção perante o recurso emergencial para o
cumprimento da obrigação de pagamento alimentício, mas no mesmo texto jurisdicional
há lacunas para esta efetivação através do auxílio emergencial.
Como visto, apesar da impenhorabilidade deste instrumento emergencial ser a
primeira resposta para a maioria, os estudos apontam para a exceção que ocorre no art.
833, §2˚ e 529, §3˚, ambos do CPC/2015, oferecendo a viável eficácia de penhorabilidade
deste auxílio, podendo ser analisado de forma judicial e não prejudicial para ambas as
partes. O devedor cumpre sua obrigação de prestação alimentícia, com possibilidade de
retirada de até 50% do auxílio, respeitando sempre a sobrevivência digna do próprio
penhorado.
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RESUMO: Os casos de violência doméstica tiveram um aumento significativo durante a
pandemia em curso em todo o mundo, fomentando assim a efetivação de estudos que
identifiquem quais aspectos estão relacionados a estas ocorrências, bem como de
entendimento das possibilidades de assegurar os direitos da vítima. Este estudo teve como
objetivo geral analisar, sob a ótica legal, os impactos da violência doméstica contra a
mulher no decorrer da Pandemia do COVID 19 no Estado do Amazonas. Através de um
levantamento bibliográfico de estudos anteriores que respeitavam o objetivo proposto e
foram devidamente publicados entre 2017 e 2022, e documental com base nas legislações
vigentes no país, foi possível identificar que as ocorrências de violência doméstica no
período da pandemia estiveram diretamente relacionadas as causas já identificadas em
períodos anteriores, sendo potencializadas pela crise de saúde mundial. No Amazonas,
assim como em todo o Brasil, as leis em vigência sobre o tema abarcam as questões
pertinentes a segurança de vida e de direitos, sendo observada a necessidade de efetivação
de direitos neste sentido pelo poder público.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica; Direito; Pandemia.
ABSTRACT: Domestic violence cases have increased significantly during the ongoing
pandemic worldwide, thereby encouraging studies to identify which aspects are related to
these occurrences, as well as understanding the possibilities of ensuring the rights of the
victim. This study aimed to analyze, from a legal perspective, the impacts of domestic
violence against women during the COVID 19 Pandemic in the State of Amazonas. Through
a bibliographic survey of previous studies that respected the proposed objective and were
duly published between 2017 and 2022, and documentary based on the laws in force in
the country, it was possible to identify that the occurrences of domestic violence in the
pandemic period were directly related to the causes already identified in previous periods,
being potentiated by the global health crisis. In the Amazon, as well as throughout Brazil,
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the laws in force on the subject cover the issues relevant to the safety of life and rights,
being observed the need for enforcement of rights in this sense by the public authorities.
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 A violência doméstica no Estado do Amazonas e o contexto de
pandemia. 2.1 Violência doméstica: aspectos conceituais e tipificação. 2.2 A violência
doméstica em tempos de Pandemia no Estado do Amazonas. 2.3 As consequências da
violência doméstica na pandemia. 3 Confinamento social e o aumento de Violência
doméstica. 3.1 A dificuldade de denúncia da violência doméstica. 3.2 Causas da violência
doméstica no Isolamento social. 3.3 Feminicídio na pandemia. 4 A Lei Maria da penha e a
lei do feminicídio: os benefícios legais para proteção de mulheres vítimas de violência
doméstica. 4.1 O avanço do amparo e dos direitos das mulheres em situação de violência
doméstica. 4.2 Os mecanismos jurídicos de proteção no enfrentamento ao aumento da
violência doméstica contra a mulher, no âmbito da pandemia. 5 Conclusão. 6 Referências.
1 INTRODUÇÃO
A atual condição de pandemia que até o presente ano assola o mundo, impactou
para além da condição de saúde da população, uma vez que foram notadas consequências
em diversos âmbitos da sociedade, principalmente em virtude do contexto que foi
constituído em virtude das necessidades impostas pelo cenário pandêmico.
Neste sentido, o isolamento social proposto como forma de mitigação dos índices
de contaminação entre pessoas pelo vírus SarsCov 2 se constitui não somente como uma
estratégia de resguardo da saúde, mas passou a ser observado como um potencializador
de questões de violência, considerando tanto o agravamento de casos já instalados na
dinâmica familiar quanto agente de origem (VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020).
Os casos de violência doméstica associados ao isolamento social em razão da
pandemia se mostram em crescente desde o início do mês de março, ao passo que os
dados oficiais registram uma redução da quantidade de denúncias realizadas aos órgãos
competentes, o que é justificado pela impossibilidade de realização da denúncia em razão
do contato direto e em confinamento com o agressor.
Neste sentido, a realização do presente estudo se justifica em razão primeiramente
da identificação da necessidade de aprofundamento de acadêmicos de direito, como a
autora, nas questões sociais e legais acerca da violência doméstica e suas implicações
jurídicas, sendo ainda pertinente a motivação adicional diante ao contexto pandêmico
vivenciado pela humanidade e que diretamente impactos no aumento destes casos.
Assim, este estudo tem como objetivo geral analisar, sob a ótica legal, os impactos
da violência doméstica contra a mulher no decorrer da Pandemia do COVID 19 no Estado
do Amazonas. Para tanto foram estipulados como objetivos específicos contextualizar a
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violência doméstica no Estado do Amazonas, explanar a relação entre o isolamento social
e o índice de casos de violência doméstica, e apresentar a Lei Maria da Penha como uma
garantia de direitos às vítimas de violência doméstica.
2 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ESTADO DO AMAZONAS E O CONTEXTO DE
PANDEMIA
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2.1 Violência doméstica: aspectos conceituais e tipificação
Anterior ao aprofundamento necessário para a compreensão do cenário
amazonense acerca da violência doméstica e a pandemia, faz-se mister a contextualização
conceitual desta violência, bem como o levantamento da tipificação possível da mesma.
De acordo com Alves e Oppel (2021) a compreensão acerca da violência doméstica
se baseia inicialmente na violência de gênero, em que casos de agressões nos mais diversos
níveis são apresentados contra a mulher, sendo estes casos uma questão cultural enraizada
pelo sistema patriarcal, abarcando desde preconceito, humilhações até a intolerância de
gênero.
Neste ponto, Porto (2018) complementa que a violência doméstica se caracteriza
inicialmente por atos de violência praticados contra a mulher, mais especificamente por
pessoas próximas e de seu convívio, ocorrendo no âmbito privado de convivência. Campos
(2017) explica ainda que a Lei nº 11.340 (BRASIL, 2006) busca definir a violência doméstica,
conforme:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.
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Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual.
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Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma
das formas de violação dos direitos humanos
No que concerne aos tipos de violência doméstica, Fiorotti et al. (2018) apresentam
que a mesma não se limita a casos de agressão de ordem física, mas pode ocorrer de outras
formas, identificando-se a violência psicológica, patrimonial, sexual e violência moral.
Freitas et al. (2019) explanam que a violência física é caracterizada por aquela que
impacta diretamente na integridade física da mulher, com práticas que ofendam o corpo
da vítima. De acordo com os autores este tipo de violência se manifesta através de atos
que variam desde atos discretos como beliscões e empurrões, e que evoluem para e
deferimento de socos e pontapés, alcançando inclusive ocorrências como sufocamentos,
enforcamentos e mutilações, por vezes alcançando casos de óbito.
Já a violência psicológica é apresentada por Lima et al. (2020) como o tipo de
agressão doméstica que não atinge o corpo da vítima mas que ocasiona danos profundos
na saúde mental e emocional da mesma, causando inseguranças, ansiedade, depressão,
entre outros. Complementam que a violência doméstica do tipo psicológica se manifesta
através de humilhações, xingamentos, chantagens, perseguição, entre outros.
A violência patrimonial, segundo Ximenes, Cavalcanti e Costa (2021), se constitui em
atos agressivos através do controle da sobrevivência da vítima com o controle de bens que
esta tenha direito. Esclarecem também que a violência doméstica patrimonial pode ser
materializada com o controle de recursos econômicos básicos, a retenção de documentos
pessoais e daqueles que comprovem a posse de bens,
bem como causar danos a
bens particulares da mulher.
Gaspar e Pereira (2018) explicam que a violência sexual se dá por ações agressivas
relacionadas a sexualidade da mulher, com a tentativa ou consumação de ato sexual
indesejado, bem como insinuações, comércio, privação ou ainda imposições, atingindo
ainda repressão, proibição ou coerção para uso de meios contraceptivos, bem como
imposição para o aborto. E por fim, a violência moral é identificada pelos autores como
aquela que visa atingir a integridade moral da mulher, inferindo consequências a sua
condição enquanto cidadão, levantando calúnias e difamações.
2.2 A violência doméstica em tempos de pandemia no Estado do Amazonas
No que tange ao processo de conhecimento sobre a violência doméstica no
Amazonas na pandemia é salutar a identificação inicial dos dados mais atualizados sobre
os casos de violência contra a mulher no estado.
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De acordo com Atlas da Violência do ano de 2021 (IPEA, 2021) anterior ao cenário
de pandemia, o estado do Amazonas registrou cerca de 68.331 casos de violência em que
mulheres se apresentaram como vítimas somente no ano de 2019, o que demanda um
aumento de cerca de 20% em relação ao ano anterior. Ainda de acordo com os dados
oficiais do estado, no mesmo ano os casos identificados como violência doméstica, em
conformidade com o preconizado pela lei, foram registrados 15.199 ocorrências neste
sentido.
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O Atlas da Violência do ano de 2021 (IPEA, 2021) apresentou os dados de homicídios
com vítimas mulheres no estado do Amazonas em 2019, sendo registrados 118 casos desta
ocorrência, com uma taxa de 5,7 casos para cada 1000 mulheres no referido ano. Ainda de
acordo com a mesma publicação, no ano de 2019 o Estado do Amazonas configurou entre
as três principais unidades federativas com maior número de casos no país.
No que concerne aos municípios específicos do Estado do Amazonas no ano de
2019, as cinco localidades mais expressivas em relação a tendência de crescimento de
homicídios de mulheres são a capital, Manaus, seguida de Coari, Eirunepé, Boca do Acre e
Iranduba (IPEA, 2021).
Os dados oficiais pertinentes à violência doméstica no cenário pandêmico desde o
ano de 2020 ainda não são de conhecimento público de forma sistematizada por
publicações das secretarias de segurança, sendo pertinente o esclarecimento de achados
originados de registros de ocorrências das delegacias especializadas.
De acordo com dados preliminares colhidos junto as secretarias de segurança
pública, no ano de 2020, foram notificados 25.132 casos, com fatos relacionados a injúria,
ameaça, lesão corporal e perturbação da tranquilidade. No que tange aos processos
judiciais que tratavam de violência doméstica no ano de 2020, sendo efetivado um total
de 18.972 processos na justiça estadual (MENDONÇA, 2021).
2.3 As consequências da violência doméstica na pandemia
O cenário de pandemia atinge diretamente a mulher vítima de violência doméstica
sob diversas circunstâncias, sendo possível destacar a necessidade de maior convivência
com o agressor em razão do confinamento proposto como medida de proteção, a
dificuldade de realização da denúncia, a dependência econômica piorada em razão da
pandemia, a redução dos serviços assistenciais, entre outros.
De acordo com Oliveira et al. (2020), em consideração a necessidade de
cumprimento das medidas de segurança sanitária, o isolamento social influenciou
negativamente nos casos de violência doméstica uma vez que potencializou os riscos de
ocorrências, pois a convivência entre vítima e agressor se tornou ainda mais próxima, pois
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o trabalho sendo realizado no contexto domiciliar e as regras de locomoção restritas
colocaram ambos no mesmo espaço por mais tempo.
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Outro ponto destacado neste sentido, é apresentado por Sousa, Santos e Antonetti
(2021) através da dificuldade de acesso aos canais de denúncia, uma vez que o constante
monitoramento do agressor junto as possibilidades de contato externo para reclamação
das agressões, bem como as impossibilidades de acesso as redes de apoio, seja as famílias
ou as institucionais, contribuíram neste sentido.
Também é necessário citar que por se tratar de um contexto em que os recursos
financeiros e econômicos por vezes se mostram escassos, a violência doméstica ganha mais
espaço quando se trata da dependência econômica em muitas vezes já instalada, e que é
potencializada neste sentido, o que impede ainda mais de buscar auxílio (SOUZA et al.,
2021).
Gomes (2020) elucida que a pandemia escancarou as diferenças de gênero, uma vez
que fomentaram as diferenças sociais e econômicas entre homens e mulheres, sendo
necessário frisar que muitos casos de homicídios se instalam neste contexto.
3 CONFINAMENTO SOCIAL E O AUMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3.1 A dificuldade de denúncia da violência doméstica
A questão da violência doméstica apresenta uma série de aspectos que direcionam
a importância da discussão sobre a mesma, sendo possível destacar destas estes a
dificuldade de denunciar as ocorrências de violência doméstica, bem como as causas que
determinam esta complicação.
Segundo Grossi et al. (2020), uma das vertentes apresentadas como empecilhos para
que a vítima efetive a denúncia de violência doméstica, é o relato constante de
possibilidades de aumento da quantidade e piora dos meios de agressão, uma vez que é
fato que, diante a acusação de violência, o agressor passe a tomar como postura de defesa
ações de ordem ainda mais violenta, podendo ainda mudar o tipo de violência exercida.
Sousa e Silva (2019) apresentam ainda a falta de uma rede de apoio que
compreenda as vulnerabilidades inerentes à vítima, seja sob a perspectiva familiar,
comunitária, social ou ainda institucional, pois muitas das mulheres que sofrem violência
doméstica não efetivam denúncias contra os agressores em razão da dependência
econômica com os mesmos, sendo ainda notada a falta de estrutura para moradia e
subsistência dos filhos.
Sob o viés psicológico e emocional, Goes (2019) apresenta ainda que a vergonha
inerente a vítima de violência doméstica se destaca como uma das justificativas acerca da
não denúncia das ocorrências, uma vez que a mulher sente-se humilhada e com receio do
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julgamento externo sobre sua condição, alegando por vezes o conhecimento do potencial
de preconceito que pode sofrer, optando então por não denunciar o agressor.
3.2 Causas da violência doméstica no isolamento social
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No que tange ao levantamento das possíveis causas relacionadas à violência
doméstica no contexto de isolamento social, é importante destacar que as mesmas causas
identificadas anterior ao momento pandêmico se mostram mais destacadas, sendo então
apresentadas pelo uso de drogas e álcool, questões de ordem financeira, recusa ao ato
sexual, ciúmes, gravidez, entre outros.
Em relação as questões econômicas, Carvalho e Oliveira (2017) elucidam ser possível
destacar as causas da violência doméstica como as dificuldades econômicas de
manutenção da família, bem como o desemprego, além das complicações provenientes de
mudanças nos meios de trabalho, sendo estas questões exacerbadas no momento da
pandemia.
Outro ponto comumente relacionado entre as causas da violência doméstica é
apresentado por Rosa (2017) através do uso de entorpecentes associados as ocorrências,
uma vez que quando o agressor é usuário de drogas ou ainda de álcool, com o
potencializador maior da pandemia em tela, os casos de violência contra mulher se
mostram ainda maiores.
Acosta et al. (2018) citam ainda questões de ordem de relacionamento que incidem
nas ocorrências de violência doméstica, como por exemplo as relações sexuais, mais
precisamente quando se trata da recusa da mulher em estabelecer atos sexuais com o
agressor, o que pode ser um agente motivador para as agressões.
Singulano e Teixeira (2020) explicam ainda que o ciúmes também é identificado
como uma das causas da violência doméstica diante da insegurança do agressor sobre
supostas traições. Segundo Nascimento et al. (2021) ocorrências de gravidez também se
destacam como possíveis justificativas para atos de violência doméstica.
No contexto pandêmico a intensidade do momento é ainda mais oferecida em se
tratando dos casos de violência doméstica, sendo apresentadas para além das causas
anteriores as questões de insegurança sobre o futuro, problemas de convivência que se
originam ou se agravam, ou ainda questões de contradições nos pontos de vista acerca do
cumprimento de medidas de segurança (FARIAS et al., 2021).
3.3 Feminicídio na pandemia
O feminicídio é definido por Souza (2018) como a ocorrência de um homicídio em
que a vítima é uma mulher, tendo como motivação o fato do gênero da mesma, sendo
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então defendido como uma segurança aos direitos da mulher, considerando
principalmente o elevado número de ocorrências do mesmo.
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De acordo com Estefan (2018),
Temos que o femicídio é o genus, compreendendo qualquer
homicídio que tenha uma mulher como vítima, ainda que motivado
por questões absolutamente alheias ao seu gênero, e o feminicídio,
espécie, designativo da supressão da vida de mulheres decorrente de
questões de gênero ou, na expressão adotada pelo nosso Código,
por razões da condição de sexo feminino (p. 134).
Segundo Mesquita (2018) é imprescindível que a compreensão do feminicídio se
constrói em bases que consideram que a mulher é inferior, e que tal homicídio ocorre com
bases na misoginia, ou seja, se estabelece como uma resposta ao sentimento de ódio
contra as mulheres. Turatto e Silva (2022) complementam que tal crime é uma conquista
considerável da sociedade em razão dos números exorbitantes de mortes criminais
relacionadas ao gênero em tela.
Em se tratando da pandemia, as notificações de feminicídio, a exemplo das
ocorrências de violência doméstica, foram notificados aumentos cada vez mais expressivos,
sendo notado, somente o primeiro semestre das medidas de confinamento e isolamento
social, um aumento de mais de 22% das ocorrências desta natureza em todo o país,
destacando-se os estados do Acre, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e São Paulo (FBSP,
2020).
4 A LEI MARIA DA PENHA E A LEI DO FEMINICÍDIO: OS BENEFÍCIOS LEGAIS PARA
PROTEÇÃO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
4.1 O avanço do amparo e dos direitos das mulheres em situação de violência
doméstica
O reconhecimento dos direitos da mulher perpassa invariavelmente pela
identificação da importância da instituição de bases legais que preconizam o
enfrentamento da violência contra estas, sendo de suma necessidade a apresentação da
Lei 11.340 de 2006 (BRASIL, 2006) e a Lei 13.104 de 2015 (BRASIL, 2015), as quais se
apresentam como avanços significativos na implementação de direitos destas mulheres.
A Lei 11.340 de 2006 (BRASIL, 2006), popularmente reconhecida como a Lei Maria
da Penha, é identificada em nível internacional como uma política de garantia de direitos
bastante significativa, uma vez que:

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
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do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil;
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
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Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência
e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e
familiar.
Marques, Erthal e Girianelli (2020) elucidam que tal normativa se constitui em um
avanço notório quando se trata das especificações acerca da violência contra a mulher,
uma vez que vai além dos determinantes encontrados pelos estudos na área, pois
efetivamente conceitua a violência doméstica, tipifica e apresenta medidas a serem
tomadas quando se trata de tais ocorrências. Campos e Gianezini (2019) complementam
ainda que esta lei, ao determinar tais aspectos aponta para a importância da temática,
sendo salutar ainda a indicação de seu caráter global.
De acordo com Espínola (2018) é importante destacar a globalidade de atendimento
desta legislação uma vez que a mesma padroniza todo percurso a ser seguido quando das
ocorrências, sendo esta propositura uma importante intervenção quando se trata da
relevância do atendimento as vítimas de violência. Marciano et al., (2019) afirma ainda que
tal lei deve ser destacada diante sua relevância para a proteção da mulher vítima de
violência, uma vez que
apresenta as medidas protetivas a serem adotadas bem como
os serviços de acolhimento.
Bianchini (2018), ao analisar os entremeios da Lei Maria da Penha, afirma que a
mesma se destaca também pela iniciativa em atender tais demandas de forma a
efetivamente auxiliar no processo de reconhecimento da violência contra a mulher, da
mesma forma que assegura atendimento de forma integral. Elucidam que o corpo de lei
se mostra claro e determinante, sendo necessária atuação direta dos órgãos competentes
na sua aplicação.
Outra legislatura competente aos avanços legais sobre a defesa e proteção dos
direitos da mulher vítima de violência, é a Lei 13.104 de 09 de março de 2015 (BRASIL,
2015), popularmente reconhecida como a Lei do Feminicídio, a qual é um instrumento que
apresenta o crime de homicídio contra a mulher em razão do seu gênero, como uma
qualificadora.
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Rochman (2020) esclarece que tal legislação se mostra relevante não somente por
atender aos crimes contra a vida da mulher, mas principalmente por se adequar aos casos
em que os mesmos ocorrem em razão do gênero da vítima, uma vez que tais ocorrências
se destacam pela misoginia comum aos casos aplicados. Pereira e Miranda (2019) afirmam
que é importante destacar que esta legislatura atende toda dinâmica relacionada aos
crimes contra a mulher, pois compreende a mesma como vítima de violência doméstica
também.
A referida legislação apresenta ainda as questões incriminatórias e a qualificadora
em caso de condenação, conforme:

§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até
a metade se o crime for praticado:
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao
parto;
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60
(sessenta) anos ou com deficiência;
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.”
(NR) (BRASIL, 2015).
Iasulaitis e La Scalea (2021) analisam ainda que tal lei é de suma importância como
uma garantia de direitos para as mulheres uma vez que estabelecem maior gravidade
nestes casos e atendem as especificidades da compreensão de que foram executadas
contra mulheres, e consideram toda a condição das mesmas.
4.2 Os mecanismos jurídicos de proteção no enfrentamento ao aumento da violência
doméstica contra a mulher, no âmbito da pandemia.
Diante do contexto de pandemia, é salutar a compreensão acerca dos mecanismos
de proteção a mulher em situação de violência doméstica sob a perspectiva jurídica, sendo
salutar o entendimento que não houve alteração na constituição dos mesmos em razão do
âmbito pandêmico, sendo então os mesmos apresentados em qualquer situação.
Além dos mecanismos legais apresentados anteriormente, com a efetivação de
crimes como a violência doméstica e feminicídio, Coimbra, Ricciardi e Levy (2018)
apresentam que a Lei Maria da Penha estabelece as Medidas Protetivas de Urgência, as
quais são identificadas como determinações que obrigam o agressor ao afastamento da
vítima, como uma forma de resguardar a mesma.
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Segundo o artigo 22 da Lei Maria da Penha, da Seção II:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de
imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
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I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003 ;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
VI – comparecimento do agressor a programas de
recuperação e reeducação; e
VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de
atendimento individual e/ou em grupo de apoio.
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§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a
aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre
que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem,
devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público
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(BRASIL, 2006).
De acordo com Pereira e Hazar (2018), as Medidas Protetivas não são atribuídas
somente ao agressor como forma de obrigar o mesmo, mas também possuem um caráter
de proteção à mulher por tratarem, se acordo com Seção III, das Medidas de Proteção de
Urgência à Ofendida, conforme:

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de
outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus
dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do
agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo
dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos.
V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em
instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio,
ou

a

transferência

deles

para

essa

instituição,

independentemente da existência de vaga.
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade
conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o
juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas,
entre outras:
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor
à ofendida;
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II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos
de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo
expressa autorização judicial;
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao
agressor;
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IV - prestação de caução provisória, mediante depósito
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática
de violência doméstica e familiar contra a ofendida (BRASIL,
2006).
Carvalho e Rezende (2022) esclarecem que as mediadas protetivas devem ser
compreendidas como medidas urgentes e de grande valia quando se trata do resguardo
da vida e dos direitos da mulher em condição de violência, sendo de suma importância
que o poder público efetive meios de proteção as mesmas.
5 CONCLUSÃO
Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica tendo como
referência o tema no Estado do Amazonas, objeto centrado na citada pesquisa, buscando
informações das ocorrências contra mulheres em tempo de pandemia, fazendo desta
forma uma análise do acréscimo dos casos de violência doméstica.
Através da avaliação dos impactos notados em casos de violência doméstica em
detrimento da mulher, contextualizando o âmbito da pandemia, aponta invariavelmente
para a necessidade de aprofundamento em questões diversas que estejam ligadas à
temática.
Inicialmente a pesquisa indicou uma série de fatores que estão relacionados a
violência doméstica, sendo importante destacar as possíveis causas e os tipos de violência
que ocorrem, vinculando tais questões ao contexto de pandemia, o que percebeu-se ser
um agente potencializador da violência doméstica, ou ainda fatos que subsidiam a origem
destas ocorrências.
Outro achado pertinente foi o potencial de atendimento legal e jurídico das
legislações pertinentes já em vigência no país, as quais se adequam de forma integral as
possibilidades de violência doméstica quando atreladas à pandemia, o que auxilia as
vítimas no processo de segurança de vida e de direitos.
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Assim, diante dos fatos evidenciados pela pesquisa é salutar a conclusão que os
impactos causados pela violência domésticas às mulheres no contexto da pandemia são
diversos, e que cabe ao poder público, seja pelo Estado ou entidades judiciárias a busca da
paz social, solucionando desta forma tais demandas.
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(orientadora)
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar em algumas linhas o instituto
da adoção sob o aspecto da união homoafetiva. Ainda nos dias de hoje, carregada de
preconceito, a união homoafetiva já ganhou reconhecimento como entidade familiar.
Dessa forma, se faz necessário tratar a homoafetividade como escolha consciente e livre
do indivíduo, não devendo o Poder Judiciário negar a adoção de uma criança ou
adolescente simplesmente com base na orientação sexual do indivíduo, uma vez que tal
negativa ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Assegurar aos
casais homoafetivos o direito à adoção, é ao mesmo tempo assegurar uma criança ou
adolescente o direito à ter uma família, ser amado e de estar inserido na sociedade.
Palavras-chave: Adoção. Homoafetividade. União homoafetiva. Família.

ABSTRACT: The present work aims to analyze in some lines the adoption institute under
the aspect of homoaffective union. Even today, loaded with prejudice, homoaffective union
has already gained recognition as a family entity. Thus, it is necessary to treat
homoaffectivity as a conscious and free choice of the individual, and the Judiciary should
not deny the adoption of a child or adolescent simply based on the sexual orientation of
the individual, since such a negative offends the constitutional principle of the dignity of
the human person. Ensuring homoaffective couples the right to adoption is at the same
time to guarantee a child or adolescent the right to have a family, to be loved and to be
inserted in society.
Keywords: Adoption. Homoaffectivity. Homoaffective union. Family.
1 INTRODUÇÃO
Segundo Ana Brocanelo (A família homoafetiva, o preconceito e o amor eterno:
diversidade
sexual,
união
homoafetiva
e
adoção,
disponível
em
www.anabrocanelo.com.br/publicacoes, acesso em 17/11/2021), o instituto da adoção sob
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159

Professora e Advogada, Mestre em desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – PPGDRA/UNIR. Analista
de Políticas Públicas – IE/UFRJ.
160

250

www.conteudojuridico.com.br

a ótica da união homoafetiva ainda encontra alguma resistência ao passar pelo crivo do
preconceito por parte da sociedade. A alegação de que seria prejudicial ao
desenvolvimento psicológico que também prejudica o interesse da criança. A partir de uma
reportagem na tv, onde o senador da República, Fabiano Contarato, relatou sua luta e
sofrimento com o preconceito que sofreu para que seu filho, que já era por ele adotado,
também fosse adotado por seu marido e ouviu do promotor que uma criança não poderia
ter dois pais ou duas mães.
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Embora não haja óbices à adoção homoafetiva e a união estável homoafetiva seja
considerada entidade familiar, a barreira do preconceito se levanta, fazendo com que em
alguns casos a pessoa opte por adotara unilateralmente, para escapar do preconceito.
Entretanto, a sociedade vem se deparando com alguns debates de quando, por
exemplo, quando duas mulheres resolvem ter um filho, seja por fertilização artificial,
através de planejamento familiar, ou pela adoção do filho da companheira, onde a criança
terá o nome de duas mulheres na certidão de nascimento, essas barreiras de preconceito
precisam ser transpostas para o alcance do bem maior que é o melhor interesse da criança.
Para este debate entende-se que a busca pelo direito de ter uma família, de ser
senhor de sua própria vida e de sua própria história, a busca pela felicidade, principio
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos são aspectos que devem ser
considerados.
Este trabalho tem como objetivos analisar o instituto da adoção ao longo dos anos,
trazendo algumas doutrinas sobre a evolução da adoção e da união estável homoafetiva,
sempre à luz da Constituição Federal, bem como analisar o posicionamento dos tribunais
em alguns casos concretos onde as partes esbarraram na parede do preconceito quando
da adoção por pares homoafetivos.
A partir do momento que determinada conduta da sociedade causa alguma forma
de repulsa ou sentimento de injustiça, ou um simples incômodo de que aquilo não é
correto, traz o debate e a reflexão, necessários num estado democrático de direito.
Utilizando a doutrina pátria, alguns julgados dos Tribunais de Justiça Estadual,
Superior Tribunal de Justiça e do STF, bem como reportagens de televisão e textos de
internet, serão traçadas algumas linhas, contudo, sem a pretensão de esgotar o tema.
2 ADOÇÃO
A legislação brasileira já avançou bastante neste sentido, bem como o entendimento
do Poder Judiciário de que é possível, de acordo com cada caso concreto, a adoção por
pessoas com orientação homoafetiva, uma vez que se leva em conta a supremacia do
251

www.conteudojuridico.com.br

melhor interesse da criança adotanda, bem como o princípio da dignidade da pessoa
humana.
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2.1 Aspectos históricos da adoção
A adoção não é uma prática atual. Há relatos de adoção nos códigos antigos, como
no Código de Manu (o código dos hindus), onde a adoção tinha natureza de culto
doméstico, dando-se a oportunidade para quem não pode ter filhos naturais a chance de
adotar alguém para que após a morte do adotante lhe fossem prestados cultos fúnebres.
Esta civilização acreditava que após a morte o home só seria feliz de acordo com as
oferendas que seus descendentes ofertassem, de forma que quem não tivesse filhos não
alcançaria paz depois de morto, porque não teria quem lhes rendesse oferendas e
banquetes.
Na bíblia sagrada, o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 10, menciona que Moisés
foi adotado pela filha de Faraó, resgatando-o das águas do Rio Nilo, o escondeu para que
não fosse morto pelos soldados e o criou: “Quando, pois, o menino já era grande, ela o

trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou; e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das aguas
o tirei.”

No Código de Hamurabi, segundo Gonçalves161, a adoção tem natureza de contrato,
onde a criança que foi adotada recebe o nome do adotante, é criada como se seu filho
fosse, não podendo ser reclamada por seu pai biológico. Da mesma forma ocorre com
aquele que adotou uma criança, ensinando-lhe uma profissão, onde o adotante gastou
dinheiro com sua criação, seu pai biológico também não poderia reclamá-la. Também não
poderia o adotado abandonar seu pai adotivo depois de adulto, pois, tal conduta seria
considerada ingratidão e injustiça.
Já no Código de Justiniano, segundo Jorge162, havia dois tipos de adoção: adoptio
minus plena, onde o pai biológico não perdia o pátrio poder sob o filho, onde os laços de
parentesco eram mantidos e, a adoptio plena, que se dava dentro da mesma família, onde
o pátrio poder era concedido a quem não o tinha. Mas foi no Código de Napoleão, o
primeiro Código Civil da França, de 1804, que a adoção ganhou as características que tem
hoje, onde o filho adotado é igual à filiação natural.
161

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. São Paulo; Saraiva, 2008, 339.
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Tal como a adoção, a homossexualidade também é uma prática antiga. Segundo
texto disponível na internet163, há relatos de que na Grécia Antiga a pederastia era aceita
normalmente. O culto ao belo e ao amor era personificado de forma que um homem mais
velho se aproximava de um menor e o cortejava. Tal procedimento tinha até um certo
status social, já que este homem mais velho (erastes), normalmente acima de trinta anos,
participava da vida do adolescente, ensinando-lhe filosofia, artes, moral e também as artes
do amor.
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Bem como ensina Domingues164, há relatos de que o termo “lésbica” também tem
origem na Grécia Antiga, como homenagem à poetisa Safo, que vivia na Ilha de Lesbos e
não escondia sua preferência por mulheres. O termo homossexual teve origem grega, onde
“homos” significa “igual” e “sexus” significa sexo e representa uma predileção, atração
física, estética, emocional ou espiritual por pessoas do mesmo.
Com a expansão do Cristianismo houve uma tendência a abolir da sociedade a
pessoa homossexual, como se fosse uma doença. A sociedade tem como cultura de que
todo aquele que não é igual é doente, é vergonhoso e deve ser rechaçado. Na decima
revisão do Código Internacional de Doenças (CID), em 1995, o homossexualismo deixou
de ser considerado doença, com a exclusão do sufixo “ismo” e sua substituição pelo sufixo
“ade”, que significa modo de ser ou escolha. Dessa forma, não há que se falar em
homossexualismo e sim, homossexualidade, já que se trata de uma escolha ou modo de
ser de um indivíduo.
Neste trabalho abordaremos a adoção por casais homoafetivos e algumas questões
pertinentes, como a adoção unilateral por casais homoafetivos e o preconceito que
permeia estes institutos, de forma que a sociedade e o Direito não podem se esconder
deste debate, devendo se debruçar neste assunto como um todo e não de forma isolada.
2.2 Aspectos jurídicos da adoção no brasil
O Código Civil de 1916 regulamentou a adoção nos mesmos moldes e princípios
que eram utilizados no Direito Romano, onde a finalidade precípua é de dar filhos a quem
não pode tê-los de forma natural, visando apenas atender o interesse dos pais.
A influência do pensamento dominante de que criança pobre significa infância
delinquente, ideia influenciada pelos ventos da Declaração de Genebra sobre os Direitos
Homossexualidade
na
Grécia
Antiga.
https://pt.wikipedia.org/wiki/homossexualidade_na_Grecia_Antiga. Acesso em 13/11/2021.
163
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DOMINGUES, Joelza Gomes. Ensinar história: a beleza da Grécia Antiga ao século XIX. Disponível em:
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da Criança, em 1924 foi fortalecida com criação do Juizado de Menores, instituição que
exercia, segundo Facchinetto165:
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Diversas funções relativas à vigilância, regulamento e intervenção
direta sobre parcela da população empobrecida, com ênfase na
internação de menores abandonados e delinquente, revelando-se
como instrumento de assistência social exercido pela autoridade
judiciária.
Com o crescimento da população, este modelo de intervenção demonstrou-se
insuficiente para controle por parte do Estado, sendo necessária a criação de outros
mecanismos de assistência, já que o sistema estava saturado, com a superlotação das
instituições e atendimento precário prestado pelas instituições privadas conveniadas.
Em 1959, com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos da Criança, com
a consagração do princípio do interesse superior da criança, esse sistema não mais se
sustenta. Com a Lei 6.697/1979, que é o Código de Menores e, posteriormente, com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/1990 há o redirecionamento do foco,
onde o principal interesse é o da criança, com a finalidade de oferecer um lar com afeto,
família estruturada e dignidade.
Com o ECA houve a redução da idade mínima para adoção e os solteiros também
podem adotar. A Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, traz a
responsabilidade para a família, a sociedade e para o Estado no que diz respeito à criança
e ao adolescente, cabendo a cada um desses integrantes assegurar o direito à vida, á saúde,
alimentação, segurança, educação, lazer, cultura, profissionalização, liberdade, respeito e
conivência comunitária, na forma do art. 227 do citado Diploma.
Como princípio basilar do Estado democrático de Direito, a dignidade da pessoa
humana deve prevalecer também no diz respeito à adoção. Por seu caráter solene, a
adoção deverá ser feita mediante o Poder Público e concede aos filhos adotados os mesmo
direitos e qualificações que teriam os filhos biológicos, incluindo os direitos sucessórios,
não sendo permitido qualquer diferenciação entre os filhos advindos ou não da relação de
casamento, sendo todos iguais em direitos e deveres, deixando nítido outro direito
também consagrado na Constituição Cidadã, o direito a igualdade, conforme determina o
artigo 227, § 6º da Constituição Federal.
A família é a base da sociedade. Nas palavras de Coelho Neto166:
FACHINETTO, Neidemar José. O direito à convivência familiar e comunitária: contextualização com as
politicas públicas (in)existentes. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
165
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A família é o núcleo ou gérmen da sociedade. Nela é que se formam
todas as virtudes e se amolda o caráter, que é a feição da alma.
É a oficina sagrada onde se prepara, entre o amor e o respeito dos
pais e o exemplo dos antepassados, o futuro cidadão.
O que se adquire na infância leva-se até a morte.
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Assim como o corpo se desenvolve na sua conformação, a alma dilatase nos principios em que foi iniciada.
O culto da família, que foi a primeira religião do homem, deve manterse no coração de todos, porque é ele que estabelece a solidariedade
entre os membros da mesma casa, perpetuando a honra de um nome
pelos tempos adiante.
As pátrias são agregações de famílias e, quanto mais virtuosos forem
os lares, que são elos, mais forte será a cadeia da nacionalidade.
Por sua importância, a família tem a proteção do Estado, onde a Constituição Federal
reconhece não apenas o casamento como entidade familiar, mas também a união estável
e família monoparental, na forma do artigo 226, caput. Entretanto, há que se ressaltar que
outras formas de famílias também existem, como aquela composta apenas por filhos, sem
a presença dos pais ou composta pela presença dos avós e netos, que na qualidade de
família, também merecem a proteção do Estado.
O poder familiar é o conjunto de atribuições dos pais em relação aos filhos, que,
devido à complexidade dos fatores que se apresentam diante deles, devem orientar e
proteger os filhos, em razão de seu caráter e personalidade em formação e por falta de
capacidade jurídica plena da acriança e do adolescente. Dessa forma, se faz presente
também a igualdade entre os cônjuges e o afeto que deve permear as relações em família.
Também se verifica que é possível que os pais, mesmo separados, tenham as mesmas
responsabilidades em relação aos filhos, sejam biológicos ou adotivos.
Também se verifica que a adoção preenche duas finalidades: a de dar filhos quem
não os tem e a de dar pais a crianças que também não os tem e, assim se constituir famílias.
Segundo Diniz167:
20%22A%20fam%C3%ADlia%20%C3%A9%20o,adquire%20na%20inf%C3%A2ncia%20levase%20at%C3%A9%20a%20morte.%20. Acesso em 13/08/2021.)
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. 19 ed. São Paulo: Saraiva,
2004, p. 449.
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Como se vê, é uma medida de proteção e uma instituição de caráter
humanitário, que tem por um lado, por escopo, dar filhos a quem a
natureza negou
e por outro lado uma finalidade assistencial,
constituindo um meio de melhorar a condição moral e material do
adotado.
Com a Constituição de 1988 a adoção perde o caráter contratual e assume caráter
assistencial, implicando ao poder familiar a irrenunciabilidade, indisponibilidade e o poderdever para com o adotado, extinguindo o poder familiar anterior, sendo o adotado
recebido na família do adotante na qualidade de filho, com os mesmos direitos e deveres,
desligando os laços com a família consanguínea.
2.3 A lei nacional de adoção
A Lei Nacional de Adoção (Lei 12010/2009), trouxe algumas inovações, alterando o
próprio ECA e o Código Civil. O novo Diploma prevê assistência psicológica à gestante e
também no período pós-natal, no sentido de minorar os efeitos e as consequências pelas
quais passam as parturientes que manifestam intenção ou desejo de entregar seus filhos à
adoção, sendo necessário encaminhamento à Justiça da Infância e Juventude. Também
houve diminuição no tempo de espera na fila de adoção e a oitiva da criança se fará
presente sempre que possível. Já as crianças a partir de 12 (doze) anos serão
obrigatoriamente ouvidas.
Outra inovação na Lei é o cadastro de crianças em condições de serem adotadas,
bem como de casais e pessoas habilitados a adotar, deixando nítida a celeridade no
processo de adoção. O Estado se coloca como interventor nas relações familiares no
sentido de orientar, apoiar e promover a família natural e, na impossibilidade desta, traduzir
da melhor forma a família substituta e por consequência, a adoção, que passa a ter cada
vez mais o caráter humanitário, higiênico e de relevante interesse social, sempre com
ênfase na afetividade e no melhor interesse do adotado.
No decorrer deste estudo foram observados alguns documentos internacionais são
de grande relevância no que diz respeito à adoção, onde a ONU (Organização das Nações
Unidas) e a OEA (Organização dos Estados Americanos) tem participação importante ao
traçar diretrizes, propor estudos e a elaboração de documentos. Segundo texto da
Universidade Federal do Ceará Faculdade De Direito Curso De direito Mirna Frota Mota168,
disponível na internet:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE DIREITO CURSO DE DIREITO MIRNA FROTA MOTA.
Documentos internacionais sobre adoção. Disponível em https://1library.org/article/documentosinternacionais-sobre-ado%C3%A7%C3%A3o-da-ado%C3%A7%C3%A3o-internacional.zx5k73nq. Acesso em
13/04/2021.
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Em 15/11/1965, foi realizada na cidade de Haia uma conferência
sobre adoção internacional, que resultou na Convenção Relativa à
Competência das Autoridades, à Lei Aplicável e ao Reconhecimento
das Decisões em Matéria de Adoção, cujo tema central versou sobre
a lei aplicável, jurisdição e reconhecimento das decisões em matéria
de adoção.
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O referido texto da rede mundial de computadores dispõe também que um pouco
antes da elaboração da Convenção sobre os Direitos das Crianças, houve uma Conferência
de Haia de Direito Internacional Privado, em 1988, onde ficou estabelecido que era preciso
elaborar uma nova Convenção sobre a Adoção Internacional e os Estados-membros
trabalhando em conjunto formaram, a partir de suas conclusões a Convenção Relativa à
Proteção e à Cooperação Internacional em Matéria de Adoção Internacional, também
conhecida como Convenção de Haia de 1993.
2.3.1 Conceito e natureza jurídica da adoção
Segundo a definição simplista do dicionário, adotar significa assumir, aceitar,
receber como filho. A palavra deriva do latim adoptio e significa ato ou efeito de adotar.
Dessa forma conclui-se que se trata do ato de uma pessoa receber como filho outra
pessoa que lhe é estranha. É sensível a diversidade de conceitos do instituto da adoção
por parte da doutrina. Na lição de Venosa169, “é modalidade artificial de filiação que busca
imitar a filiação natural. Daí ser também conhecida como filiação civil, pois não resulta de
uma relação biológica, mas de manifestação de vontade”. Já Diniz170 reúne os conceitos
numa única e extensa definição:
Adoção é ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos
legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação
de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação,
trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que,
geralmente, lhe é estranha. Dá origem, portanto, a uma relação
jurídica de parentesco civil entre o adotante e o adotado. É uma
ficção legal que possibilita que se constitua entre o adotante e o
adotado um laço de parentesco de 1º grau na linha reta.
Unânime na doutrina é o reconhecimento de que se trata de uma ficção jurídica,
adotar é o ato de se estabelecer, na forma ficção jurídica, os vínculos de paternidade e
169

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 279.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004,
p. 484.
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filiação entre adotado e adotante, onde são criados laços de filiação legal, assim chamados.
É fictio iuris que se transforma em vínculo legal e indissociável, uma vez que tem caráter
irrevogável. Já Pontes de Miranda171 diz que “a adoção é o ato solene pelo qual se cria
entre o adotante e o adotado relação fictícia de paternidade e filiação”.
Inquestionável é o caráter solene da adoção, sendo citado por toda a doutrina,
inclusive por Gonçalves172, quando explicita que “adoção é ato solene pelo qual alguém
recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha”. E Monteiro173
acrescenta:
Com a evolução do instituto da adoção, verificou-se que
desempenha papel de inegável importância. Trata-se de instituto
filantrópico, de caráter acentuadamente humanitário, que constitui
válvula preciosa para casamentos estéreis, assim dando aos cônjuges
os filhos que a natureza lhes negara.
O instituto em tela se trata de modalidade artificial de filiação através da qual se
recebe como filho, de maneira legal e voluntária, uma pessoa estranha no seio da família
criando um vínculo. Este vínculo tem o fulcro de imitar a filiação natural, aquela que
derivada do sangue, biológica ou genética, por isso, conhecida por filiação civil.
Por seu turno, Oliveira174 assevera:
Se o liame biológico que liga um pai a seu filho é um dado, a
paternidade pode exigir mais do que laços de sangue. Afirma-se aí a
paternidade socioafetiva que se capta juridicamente na expressão da
posse do estado de filho.
Embora seja imprescindível o chamamento de filho, os cuidados na
alimentação e na instrução, o carinho no tratamento, quer em
público, quer na intimidade do lar, revelam no comportamento a
base da paternidade.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito de Família: parentesco. vol. III. São
Paulo: Max Limonad, 1947, p. 177.
171

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.
337.
172

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito de família. 37 ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2004, p. 336.
173

OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do Direito de Família. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2002, p. 256.
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A verdade sociológica da filiação se constrói. Essa dimensão da
relação paterno-filial não se explica apenas na descendência
genética, que deveria pressupor aquela e serem coincidentes.
Apresenta-se então a paternidade como aquela que, fruto do
nascimento mais emocional e menos fisiológico, reside antes no
serviço e amor que na procriação.
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Conforme expõe Bevilaqua175, “a adoção é o ato civil pelo qual alguém aceita um
estranho na qualidade de filho”. O Estado democrático de Direito define a adoção como
uma instituição jurídica de ordem pública que tem a intervenção do órgão jurisdicional,
que embora sejam estranhas entre si, cria entre duas pessoas, laços de filiação e
paternidade tal como ocorre com a filiação natural, revelando o lado socioafetivo da
paternidade.
Sua natureza jurídica é controvertida. No antigo Código Civil a adoção era realizada
através de escritura pública, com o consentimento de ambas as partes, configurando-se
assim um negócio jurídico solene e bilateral, verificando-se nitidamente seu caráter
contratual. Com o advento da Carta Política de 1988, o presente instituto passou a ser
matéria de ordem pública e de interesse geral, onde os valores e os vínculos da família
foram reestruturados, ressaltada a importância da afetividade entre as relações, bem como
a socioafetividade e a dignidade da pessoa humana foi colocada como princípio do Estado
democrático de direito que se apresenta no novo contexto político.
Na lição de Bevilaqua176 (1976, p. 822), acerca da importância do instituto:
O que é preciso, porém, salientar é a ação benéfica, social e
individualmente falando, que a adoção pode exercer na sua fase
atual. Dando filhos a quem os não tem pela natureza, desenvolve
sentimentos afetivos do mais puro quilate, e aumenta, na sociedade,
o capital de afeto e de bondade necessário a seu aperfeiçoamento
moral; chamando para o aconchego da família e para as doçuras do
bem estar filhos privados de arrimo ou de meios idôneos, aproveita
e dirige capacidades, que, de outro modo, corriam o risco de se
perder, em prejuízo dos indivíduos e do grupo social, a que
pertencem.
175

BEVILÁQUA, Clóvis. Direito de Família. Editora Rio, 1976, p. 351.

176

Id. Ibid., p. 822.
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Por outro lado, o que se revela unânime por parte da doutrina referente ao instituto
ora em estudo é a importância da socioafetividade. É o que nos revela Oliveira 177: “de nada
vale um pai reconhecido juridicamente e biologicamente como tal, se lhe é estranho
demonstração de sentimentos para com seus filhos”.
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Na lição do professor Venosa178, acerca da natureza jurídica do instituto em tela,
explicita: “a adoção é ação de estado, de caráter constitutivo, conferindo a posição de filho
ao adotado”.
3 ADOÇÃO E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito, preceituado no preâmbulo do Constituição Federal, que na lição
do mestre Moraes179, tal princípio
Concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo
inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia
de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação,
em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor
espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente
na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e traz
consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas,
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico
deve assegurar, de modo que, se somente excepcionalmente,
possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais,
mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem
todas as pessoas enquanto seres humanos.
O Estado Democrático de Direito, com o advento da Carta política de 1988, passou
a garantir os direitos fundamentais, tendo por escopo o princípio da dignidade da pessoa
humana para o exercício da cidadania e inseridas nesse contexto estão as crianças e os
adolescentes, que embora fossem protegidos pelo antigo Código de Menores, ainda
careciam de um Diploma que realmente fizesse em diferencial ao tratar das questões dos
pequeninos e assim, por força de determinações constitucionais e documentos
internacionais aos quais o Brasil ratificou, é que se editou o Estatuto da Criança e
Adolescente, que veio para regulamentar um sistema que se propõe a garantir estes que
OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do Direito de Família. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2002, p. 257.
177

178
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VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, 284.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2005, p. 16.
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agora figuram como sujeitos de direitos, inclusive no que diz respeito aos direitos da
criança na condição de adotada.
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Um importante caráter que se vislumbra no ECA, é a sua envergadura em
implementar de medidas com o fito de diminuir a fome, criminalidade e marginalidade das
crianças e adolescentes no território doméstico, bem como o combate à violência contra
às crianças e adolescentes, propiciando um lar para os desassistidos e retirando das ruas
os abandonados, para que possam viver com amor, proteção e educação numa família que
substitua suas famílias de origem.
O complexo processo de adoção, até então demorado e burocrático passou a ser
regulamentado pelo ECA e a adoção, por força da Lei 8069, de 1990 passou a dirimida na
Vara de Infância e Juventude, com o intuito de dar celeridade e simplicidade à sua
tramitação. Ainda, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, o julgamento do
processo é de acordo com os interesses da adotado, visando o bem-estar do menor, tendo
como finalidade precípua dar uma família a essas crianças, que é um direito fundamental,
sendo rejeitada a natureza jurídica de contrato na adoção, até mesmo pela importância do
seu caráter humanitário e sentido de dar continuidade à família.
É a oportunidade que se dá a uma criança ou a um adolescente de ter uma família,
ou a que se dá aos pais que, por motivos biológicos, ou porque optaram por cuidar de
crianças com as quais não tem vínculos genéticos.
Visando sempre a proteção da criança e o seu bem-estar, o processo de adoção
deve seguir uma dinâmica de várias etapas, incluindo estudos psicossociais dos adotantes,
com o objetivo de evitar que a criança passe por situações de abandono ou pela sensação
de que não é querida pela família pretensa.
Segundo Farias & Maia180, “o estudo psicossocial é confiável e há habilidade e
competência da equipe para realizá-lo, porque uma boa avaliação pode esclarecer melhor
a família sobre os aspectos envolvidos na adoção e aumenta as chances de esta ser bemsucedida”.
3.1 União homoafetiva como entidade familiar
Anteriormente a união entre homossexuais era tratada como ato inexistente e seus
conflitos eram dirimidos na seara dos contratos de sociedade onde seus efeitos eram
apenas obrigacionais e não no direito de família. Entretanto, com uma interpretação
elástica do artigo 226, parágrafo 3º da Carta Política, que dispõe sobre a união estável
entre homem e mulher, sob a égide do caput do artigo e
dessa forma, a
FARIAS, Mariana de Oliveira; MAIA, Ana Claudia Bortolozzi. Adoção por Homossexuais: a família
homoparental sob o olhar da psicologia jurídica. Curitiba: Editora Juruá, 2009, p. 103.
180
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homossexualidade é uma realidade na sociedade e as questões pertinentes a ela precisam
ser dirimidas dentro dos direitos e princípios que norteiam nosso ordenamento jurídico,
como a igualdade, a dignidade da pessoa humana, a não discriminação, o pluralismo, a
intimidade, a autodeterminação, a liberdade dentro do Estado Democrático de Direito e
a busca da felicidade. Conforme assinala Buzolin181:
“Vida sem felicidade não é ter direito à vida de forma plena. Desta
forma, a busca pela felicidade só é concretizada quando há a garantia
dos direitos humanos fundamentais, como o direito à vida, à
liberdade, etc.”
É o que também nos ensina Lenza182:
Tem revelado admirável percepção do alto significado de que se
revestem tanto o reconhecimento do direito personalíssimo à
orientação sexual, de um lado, quanto a proclamação da legitimidade
ético-juridica da união homoafetiva como entidade familiar, de outro,
em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros
homossexuais, relevantes consequências no plano do Direito e na
esfera das relações sociais.
Embora a Constituição Federal não faça previsão explícita acerca do reconhecimento
da união homoafetiva como entidade familiar, reconhecendo apenas o casamento e a
união estável entre pessoas de sexos distintos e o presente Código Civil apenas reproduziu
o disposto no Texto Maior, não se pode fechar os olhos para algo que ocorre cada vez
mais com mais frequência. Prelecionam Farias & Maia183 que:
Tendo em vista as funções da família, deve-se questionar por que não
considerar o casal homossexual como família, visto que ele pode
estar apto, como qualquer outro casal, a exercer tais funções, exceto
pela obrigação da procriação realizada de forma natural, ou seja, sem
a utilização de métodos artificiais. Ainda assim, é importante
considerar que, a partir do modelo de família que vivemos
atualmente, no qual prevalece a busca constante de satisfação e
prazer entre as pessoas que se relacionam, aliado ao
desenvolvimento da ciência por meio de técnicas de contracepção, a
procriação deixa de ser uma imposição social às relações familiares
BUZOLIN, Livia Gonçalves. Direito homoafetivo: criação e discussão nos Poderes Judiciário e Legislativo.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 62.
181
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LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 752.

FARIAS, Mariana de Oliveira; MAIA, Ana Claudia Bortolozzi. Adoção por Homossexuais: a família
homoparental sob o olhar da psicologia jurídica. Curitiba: Editora Juruá, 2009.
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como um todo, devendo ocorrer de acordo com a escolha livre dos
parceiros (...).
Conforme assinala Wambier184:
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A ‘cara’ da família moderna mudou. O seu principal papel, ao que nos
parece, é de suporte emocional do indivíduo. A família não mais se
consubstancia num grão de areia, praticamente carente de
identidade própria, que vai juntar-se ao grupo familiar mais extenso.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, pioneiros na questão, através da jurisprudência, reconhecem a união estável entre
pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, para fins de partilhamento de bens, e
previdenciários e inclusive para adoção. Não pode o julgador eximir-se da função de
apreciar e julgar os litígios que se colocam diante dele, sob o argumento de que não existe
lei regulando o assunto, é admitido, conforme o caso, mediante analogia, a integração da
norma, com o objetivo de alcançar os casos que não foram contemplados por lei e o núcleo
do problema já tenha sido tratado pelo legislador.
Deste modo, pelo princípio da igualdade, consagrado no Texto Magno, onde não
cabe fazer distinções entre pessoas em função de sua orientação sexual, idade, etnia,
condição social, impende a criação de tratamentos abusivamente diferentes ou
diferenciados utilizados a pessoas que vivem em situações idênticas. Neste sentido assinala
Moraes185:
Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não
discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa
objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos
genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à
finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente
por isso uma relação de proporcionalidade entre os meios
empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade
com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos.
Acredita-se que, o constituinte, ao negar o reconhecimento da união estável entre
pessoas do mesmo sexo, teria consolidado uma contradição na própria Constituição, uma
WAMBIER. Teresa Celina Arruda Alvim. Um Novo Conceito de Família: reflexos doutrinários e análise da
jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 83.
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vez que afirma a igualdade entre os sexos, a igualdade de direitos e nega tal união. Neste
sentido, Dias186 explica o porquê de tal contradição:
O repúdio social de que são alvo as uniões homossexuais inibiu o
legislador constituinte de enlaçá-las no conceito de entidade familiar.
Ainda que afrontando o princípio da igualdade e olvidando a
proibição de discriminação que ela mesma consagra como norma
fundamental, a Constituição Federal pressupôs, no § 3º do seu art.
226, a diversidade de sexos para a configuração da união estável.
Entretanto, a união homoafetiva foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em
razão dos diversos entendimentos sobre o assunto. Uma vez reconhecida como entidade
familiar, não há mais óbices à concessão da adoção aos casais homoafetivos. Em 2010, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão considerada inovadora na
época, quando permitiu a adoção de duas crianças por um casal de mulheres, segundo
Marmelstein187:
Seguindo o voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão, a Turma
reafirmou um entendimento já consolidado pelo STJ: nos casos de
adoção, deve prevalecer sempre o melhor interesse da criança. " Esse
julgamento é muito importante para dar dignidade ao ser humano,
para o casal e para as crianças", afirmou.
Uma das mulheres já havia adotado as duas crianças ainda bebês.
Sua companheira, com quem vive desde 1998 e que ajuda no
sustento e educação dos menores, queria adotá-los por ter melhor
condição social e financeira, o que daria mais garantias e benefícios
às crianças, como plano de saúde e pensão em caso de separação ou
falecimento.
Conforme assinala Wambier188:
A ‘cara’ da família moderna mudou. O seu principal papel, ao que nos
parece, é de suporte emocional do indivíduo. A família não mais se
DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito e a justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2006, p. 121.
186

MARMELSTEIN, George. Uma Importante Decisão do STJ. Disponível em: https://direitosfundamentais.net.
Acesso em 25/10/2021.
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WAMBIER. Teresa Celina Arruda Alvim. Um Novo Conceito de Família: reflexos doutrinários e análise da
jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 83.
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consubstancia num grão de areia, praticamente carente de
identidade própria, que vai juntar-se ao grupo familiar mais extenso.
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Segundo texto extraído da rede mundial de computadores, o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul saiu na frente ao dar pareceres favoráveis à adoção homoafetiva em
conjunto, onde após o trâmite do processo de adoção é possível registrar a criança com
os sobrenomes das duas mães, como no exemplo da menor V. M. T, de cinco anos e sua
mãe C.T., 42 anos, não escondia de ninguém que vivia com outra mulher há quatro anos,
e ficou surpresa e contente diz, ao ver na certidão de adoção de, V.M.T, 5, os sobrenomes
das duas mães. A menor é um dos três primeiros casos registrados de adoção homoafetiva
conjunta no Rio Grande do Sul e demonstra o "consenso" formado na Justiça gaúcha sobre
a adoção por casais homossexuais que vivem em união estável. o pedido será deferido em
nome dos dois desde que preenchidos os requisitos e sempre que atender às exigências
psicológicas e socioeconômicas e psicológicas comuns aos heterossexuais, com base no
princípio da igualdade.
4 ADOÇÃO HOMOAFETIVA
A adoção homoafetiva ainda é um tema que gera polêmica e algumas divergências.
Buscando acompanhar as mudanças sociais, o conceito de família teve elasticidade,
sobretudo, com o reconhecimento da pluralidade dos tipos de família existentes no Brasil,
onde a união estável homoafetiva é uma delas.
Entretanto, embora a união estável homoafetiva já seja reconhecida como entidade
familiar, em razão desta polêmica, o deferimento da adoção homoafetiva ainda depende
da interpretação do magistrado, uma vez que a legislação não é categórica quanto a este
tema.
4.1 Adoção homoafetiva unilateral
A adoção legal por homossexuais, na maioria das vezes, é buscada de maneira
individual, em razão do receio de ter o pedido recusado se for feito pelo casal, já que ficaria
evidente a questão da homossexualidade do candidato à adoção. Segundo Gorish189, “o
medo de assumir uma relação homoafetiva, em um país extremamente homofóbico como
o Brasil, é grande.”
GORISH, Patricia. O reconhecimento dos Direitos Humanos LGBT: De Stonewall à ONU. Editora Appris,
2014, p. 103.
189
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Nestes casos, um deles se propõe a postular a adoção, evitando assim, enfrentar o
preconceito. Entretanto, essa atitude pode gerar algumas consequências adversas e
prejudiciais. Segundo Adriana Maria Pertiel190:
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Pode haver uma ação no campo material ocasionando efeitos
contrários aos direitos. Isto por que a negação do Direito de adotar
conjuntamente conduz estes casais a adotar de forma individual. Esta
clivagem pode aduzir a prejuízos de vários matizes aos envolvidos.
Quanto ao adotado, experimenta diversos danos, indo desde a esfera
material até emocional. O companheiro do adotante, por sua vez, que
não participou formalmente do instituto da adoção e, por vai sinuosa,
considerado um estranho jurídico nesta relação. E por fim, o adotante
pode experimentar perdas patrimoniais, pois, no caso de separação
ou morte do companheiro(a), terá que assumir sozinho as
responsabilidades advindas da filiação. Logo, a adoção monoparental
acaba por restringir ao adotado, ao adotante e seu companheiro uma
serie de direitos.
Um exemplo desse preconceito foi vivenciado pelo senador Fabiano Contarato. Em
entrevista ao jornal A Gazeta191, o parlamentar relata o preconceito vivido na pele quando
ao postular a dupla paternidade de seu filho Gabriel, hoje com 7 (sete) anos, se deparou
com o preconceito do promotor da Vara da Infância, que deu parecer contrário ao seu
pedido, argumentando que filho no Brasil só sendo fruto de relação heterossexual e filho
tinha que ter pai e mãe.
A dupla paternidade foi necessária já que o senador tinha que autorizar seu marido
a ser responsável pela criança toda vez que precisava viajar para Brasília, bem como o fato
e que a criança já chamava o marido do senador de pai.
No seu parecer, contrário ao reconhecimento da dupla paternidade, o promotor de
justiça Clovis Barbosa Figueira192 argumenta: “Não há autorização legal para que um ser
humano venha a ter dois pais ou, pior ainda, duas mães.” A adoção foi deferida, entretanto,
o ministério público recorreu. A decisão foi mantida.
PERTIEL, Adriana Maria dos Santos. Adoção monoparental por casais homoafetivos: efeitos à luz dos
Direitos Fundamentais. Curitiba: Juruá, 2015, pág. 87.
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SILVA, Guilherme. A Gazeta: comportamento. Disponível em: https://www.agazeta.com.br/revistaag/comportamento/fabiano-contarato-ouvi-de-um-promotor-que-uma-crianca-nao-poderia-ter-dois-pais0821. Acesso em 13/01/2022.
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DINIZ, Iara. A Gazeta: Politica. Disponível em: https://www.agazeta.com.br/es/politica/promotor-do-escontrario-a-dupla-paternidade-de-filho-de-contarato-e-suspenso-por-5-dias-1220. Acesso em 14/01/2022.
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O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) puniu com suspensão de cinco
dias o promotor daquele processo, em razão de sua conduta visivelmente preconceituosa.
Em seu parecer, um dos conselheiros, Bandeira de Mello, afirma que o promotor tem o
dever de desempenhar com zelo e presteza suas funções e que o Conselho não poderia
fazer vista grossa neste caso.
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A defesa do promotor afirma que respeita a decisão do CNMP e que não houve
preconceito por parte do promotor, que este apenas cumpriu o que a lei determina, já que
a lei não menciona a duplicidade de pais ou mães.
A mudança no padrão da certidão de nascimento, sem dúvida, representou um
grande avanço no que diz respeito à adoção por casais homoafetivos, uma vez que retirou
os termos “pai” e “mãe”, substituindo-os pelo termo “filiação”, pelo Conselho Nacional de
Justiça em 2009, onde é possível constar o nome de duas mulheres ou de dois homens,
possibilitando o registro da criança por pessoas do mesmo sexo e, principalmente,
garantindo ao adotado todos os direitos, quer sejam patrimoniais ou sucessórios, inclusive
em se tratando de separação ou morte de um dos adotantes.
Na adoção legal se estabelece um vínculo de filiação, vínculo este que é irrevogável
e une o adulto adotante e a criança adotada, com todos os direitos e deveres decorrentes
da filiação natural.
A mesma realidade ocorre quando um casal de mulheres resolve ter um filho e, em
razão do planejamento familiar, por meio de inseminação artificial e com doador
desconhecido. Esta criança biologicamente é filha de uma de uma das mulheres, onde
neste caso, a outra mulher pode adotar essa criança unilateralmente.
De acordo com este entendimento votou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
Recurso Especial (REsp) 1281093 / SP, em que foi reconhecida a possibilidade de adoção
unilateral de uma criança pela companheira da mãe biológica, em que viviam e união
estável. O Tribunal entendeu que o cenário monoparental não representava a realidade
vivenciada pela família, já que a relação ali existente é de dupla parentalidade. No aso
daqueles autos também ficou evidenciada a preocupação com a segurança jurídica para a
família como um todo, em caso de morte da mãe biológica. Segurança jurídica para a
criança por ter no casal sua referência de parentalidade e para a companheira sobrevivente,
já que a não existência de vínculo jurídico entre ela e a criança pode acarretar disputas
envolvendo a guarda do menor e o patrimônio do falecido.
Uma vez comprovada a união estável e a estabilidade da família, restará superada a
questão da diversidade de sexos, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, é
possível a adoção unilateral pela companheira da mãe biológica. O que se verifica é que
cabem às Cortes Superiores pacificar a matéria, conforme fez o Superior Tribunal de Justiça
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no Recurso Especial 1281093 / SP, em 18/12/2012, em que foi relatora a ministra Nancy
Andrighi, onde foram observados estes aspectos, além do princípio do melhor interesse
do adotado, bem como as questões de afetividade que envolve a família.
Neste sentido julgou o STJ193:
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CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
UNIÃO
HOMOAFETIVA. PEDIDO DE ADOÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DE VANTAGENS PARA A ADOTANDA.
I. Recurso especial calcado em pedido de adoção unilateral de menor,
deduzido pela companheira da mãe biológica da adotando, no qual
se afirma que a criança é fruto de planejamento do casal, que já vivia
em união estável, e acordaram na inseminação artificial heteróloga,
por doador desconhecido, em C.C.V. II. Debate que tem raiz em
pedido de adoção unilateral – que ocorre dentro de uma relação
familiar qualquer, onde preexista um vínculo biológico, e o adotante
queira se somar ao ascendente biológico nos cuidados com a criança
-, mas que se aplica também à adoção conjunta - onde não existe
nenhum vínculo biológico entre os adotantes e o adotado. III.A plena
equiparação das uniões estáveis homoafetivas, às uniões estáveis
heteroafetivas, afirmada pelo STF (ADI 4277/DF, Rel. Min. Ayres
Britto), trouxe como corolário, a extensão automática àquelas, das
prerrogativas já outorgadas aos companheiros dentro de uma união
estável tradicional, o que torna o pedido de adoção por casal
homoafetivo, legalmente viável. IV. Se determinada situação é
possível ao extrato heterossexual da população brasileira, também o
é à fração homossexual, assexual ou transexual, e todos os demais
grupos representativos de minorias de qualquer natureza que são
abraçados, em igualdade de condições, pelos mesmos direitos e se
submetem, de igual forma, às restrições ou exigências da mesma lei,
que deve, em homenagem ao princípio da igualdade, resguardar-se
de quaisquer conteúdos discriminatórios.
V. Apesar de evidente a possibilidade jurídica do pedido, o pedido de
adoção ainda se submete à norma-princípio fixada no art. 43 do ECA,
segundo a qual "a adoção será deferida quando apresentar reais
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Processo REsp 1281093 /
SP. RECURSO ESPECIAL 2011/0201685-2 Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Data do Julgamento:
18/12/2012. Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2013. RBDFS vol. 32 p. 136. RBDFS vol. 34 p. 152. RIOBDF
vol.
76
p.
75.
RSTJ
vol.
229
p.
349.
Disponível
em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23042089/recurso-especial-resp-1281093-sp-2011-0201685-2stj/inteiro-teor-23042090. Acesso em 17/11/2021.
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vantagens para o adotando". VI. Estudos feitos no âmbito da
Psicologia afirmam que pesquisas "(...)têm demonstrado que os filhos
de pais ou mães homossexuais não apresentam comprometimento e
problemas em seu desenvolvimento psicossocial quando
comparados com filhos de pais e mães heterossexuais. O ambiente
familiar sustentado pelas famílias homo e heterossexuais para o bom
desenvolvimento psicossocial das crianças parece ser o mesmo".
(FARIAS, Mariana de Oliveira e MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi in:
Adoção por homossexuais: a família homoparental sob o olhar da
Psicologia jurídica. Curitiba: Juruá, 2009, pp.75/76). VII. O avanço na
percepção e alcance dos direitos da personalidade, em linha
inclusiva, que equipara, em status jurídico, grupos minoritários como
os de orientação homoafetiva - ou aqueles que têm disforia de
gênero - aos heterossexuais, traz como corolário necessário a
adequação de todo o ordenamento infraconstitucional para
possibilitar, de um lado, o mais amplo sistema de proteção ao menor
- aqui traduzido pela ampliação do leque de possibilidades à adoção
- e, de outro, a extirpação dos últimos resquícios de preconceito
jurídico - tirado da conclusão de que casais homoafetivos gozam dos
mesmos direitos e deveres daqueles heteroafetivas. VII. A confluência
de elementos técnicos e fáticos, tirados da i) óbvia cidadania integral
dos adotantes; ii) da ausência de prejuízo comprovado para os
adotados e; iii) da evidente necessidade de se aumentar, e não
restringir, a base daqueles que desejam adotar, em virtude da
existência de milhares de crianças que longe de quererem discutir a
orientação sexual de seus pais, anseiam apenas por um lar, reafirmam
o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à
possibilidade jurídica e conveniência do deferimento do pleito de
adoção unilateral. Recurso especial NÃO PROVIDO.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo
de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com aSra.
Ministra Relatora.
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Ou ainda, no caso de uma mãe solteira que se une à outra mulher, cuja criança não
possui o nome do pai na certidão de nascimento. Para estes casos é possível a adoção
unilateral pela outra mulher, para que seu nome também conste na certidão de nascimento
da criança, gerando todos os consectários da filiação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo não havendo óbices à adoção por pares homoafetivos, ou qualquer
proibição legal, ainda é possível nos dias de hoje se deparar com decisões e pareceres no
sentido de negar o pedido feito por esses casais, muito em razão em razão do fato de não
haver norma positivada e também o do preconceito ainda estar enraizado na sociedade,
fazendo com que muitas vezes esses casais venham optar pela adoção unilateral. Tal
posicionamento pode, num primeiro momento evitar o preconceito, mas a longo prazo,
pode acarretar prejuízos material e emocional.
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(orientador)
RESUMO: Este artigo objetiva analisar a ferramenta da dação em pagamento descrevendo
a mesma no âmbito do Direito Tributário, viabilizando o pagamento de bens
móveis/imóveis como meio de extinção do crédito tributário, retratando os conflitos
doutrinários não compreendidos pelos entes políticos.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Tributário. Crédito Tributário. Dação.
1 INTRODUÇÃO
Os Estados, desde o início, criaram impostos a serem pagos por seus habitantes,
enfatizando certos membros da sociedade que têm a capacidade contributiva, com a
intenção de ter recursos econômicos para alocá-los ao desenvolvimento de políticas
econômicas e sociais.
Os impostos fiscais são importantes para a geração de recursos econômicos a partir
de uma nação que lhes permite cobrir suas despesas correntes, bem como financiar as
diferentes obras e projetos que possibilitem o desenvolvimento de sua sociedade.
O objetivo do sistema tributário país é reduzir a desigualdade de seus habitantes
pelo que é realizar os controles necessários para evitar a evasão e isenções fiscais. Nasce
assim à obrigação tributária, que é o vínculo jurídico pessoal entre os Estado e o
contribuinte que deve cancelar um benefício de forma monetária, no momento da
verificação do evento gerador.
No entanto, a obrigação fiscal deve extinguir, entre os quais está o modo de dação
que é um acordo celebrado entre credor e devedor, onde o credor permite receber a
prestação do lhe for devido. O credor não se obriga a receber prestação diversa da que lhe
é devida, mesmo que esta seja mais valiosa.
194Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Fametro. E-mail: rodrigo.cunha.sud@gmail.com
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A dação tornou-se um mecanismo para que o contribuinte possa cobrir suas
obrigações fiscais se tiver um crédito fiscal podendo cancelar parcial ou totalmente suas
obrigações. Ou também pode ser o caso de Receita Federal no momento de receber um
pedido de devolução de créditos tributários a favor, entre no banco de dados para
determinar se existe algum tipo da dívida, podendo fazer a dação diretamente, desde que
comunique ao contribuinte.
Desta forma, este artigo teve como objetivo geral analisar a ferramenta da dação
em pagamento de crédito tributário, além de especificamente descrever o crédito
tributário no âmbito do Código Tributário Nacional (CTN); além de especificamente
identificar a viabilidade legal da dação em pagamento de bens móveis/imóveis como
dispositivo de extinção do crédito tributário no Brasil; Identificar a viabilidade legal da
dação em pagamento de bens móveis/imóveis como dispositivo de extinção do crédito
tributário no Brasil; descrever analiticamente os conflitos doutrinários sobre o tema.
Definindo o Direito Tributário como o conjunto de normas legais que regulam o sistema
de cobrança de tributos em seus diferentes aspectos e as consequências que geram chegase ao conceito de Relação Jurídico-Tributária e Obrigação Tributária.
O primeiro se refere aos correlativos direitos e obrigações decorrentes do exercício
do poder tributário, que chega ao dono deste (o Estado), por um lado, e aos contribuintes
e terceiros, por outro. A Obrigação Tributária, por outro lado, adquire caráter pessoal e é
conceituada como o vínculo jurídico em virtude do qual um sujeito (devedor) deve dar
outro sujeito que atua exercer o poder tributário (credor), somas de dinheiro ou
quantidades de certas coisas pela lei.
O referido permite distinguir os sujeitos da obrigação tributária: a) o sujeito ativo,
representada pelo Estado e a que corresponde o crédito tributário e b) o sujeito passivo,
responsabilidade, recaída sobre a pessoa singular ou coletiva. Este contribuinte possui
diversos meios que lhe permitem extinguir a obrigação, incluindo compensação. Usando
o “Planejamento Tributário e seus condicionalidades” e especificidades relacionadas com
a técnica de orçamentação, considera-se que o estudo das compensações, tanto em
matéria tributária quanto previdenciária, é de vital importância para uma adequada
projeção econômico-financeira de qualquer organização. No entanto, é essencial ter em
consideração quando a obrigação fiscal é cancelada ao usar esta forma de extinção da ação
tributária e possibilidade de se considerar a indenização como exceção oponível em
julgamento de execução fiscal.
A obrigação fiscal deve ser extinta em alguns casos, entre os quais está o modo de
dação. A dação tornou-se um mecanismo para que o contribuinte seja capaz de cobrir suas
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obrigações fiscais se tiver um crédito fiscal desta forma e poderá cancelar parcial ou
totalmente suas obrigações.
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Ou também pode ser o caso que a Receita Federal no momento de receber um
pedido de devolução de créditos tributários a favor, entre no banco de dados para
determinar se existe algum tipo da dívida, podendo fazer a compensação diretamente sem
o contribuinte poder fazer algo contra isso. Tornando-se uma forma de extinguir
obrigações (dação) entre o sujeito ativo e o passivo.
Entender esses mecanismos é o fulcro deste estudo, o que justifica este trabalho. O
interesse por essa pesquisa surgiu a partir de um experiência pessoal com a dação, cujos
advogados da área tributária parecem que não lidem muito com esse termo no dia a dia.
Assim nasceu o interesse da pesquisa.
No campo acadêmico se justifica pela necessidade de aprimorar os conhecimentos
a respeito do termo dação na legislação tributária; no campo social, o trabalho se justifica
por que houve a necessidade de conhecimento mais aprofundado do termo por
experiência pessoal; no campo científico, o estudo se justifica por se tratar de um tema que
chama muit a atenção de pesquisadores do direito.
Desta forma o estudo foi construído por revisão integrativa da literatura que é um
método de pesquisa em que os autores argumentam entre si. Conclui que a dação, ainda
não inteiramente compreendida pelos entes políticos do Estado brasileiro, fazendo com
que esta matéria ainda esteja em evidência para se levar a debate no mundo jurídico e
acadêmico.
2 HISTÓRICO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO BRASIL
O Estado para atingir sua finalidade de promover o bem comum e exercer funções
necessita de recursos financeiros ou receitas. As receitas do Estado provêm de atividades
econômicas privadas dos entes públicos, de monopólios de empréstimos, e principalmente
da imposição tributária fiscal, parafiscal, extra-fiscal. As pessoas sob a jurisdição do Estado
ao contribuir devem obedecer a determinadas normas, cujo conjunto constitui o Direito
Tributário também chamado de Direito Fiscal (AMARO, 2018).
Foi fruto da evolução histórica, mas foi objeto de racionalização, realizada com a
reforma tributária feita pela Emenda Constitucional nº 18 de 1965, que e, com outras
alterações foi inserida na Constituição de 1967 e ampliada na atual (1988) (BRASIL, 1965).
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A ideia de racionalização foi mesmo visada pelo legislador da Emenda nº 18, que
esclarece... “A comissão procurou subordinar seus trabalhos a duas premissas que adotou
como fundamentos” (BRASIL, 1965).
A primeira delas é a consolidação dos impostos de idênticas naturezas em figuras
unitárias, definidas por referências econômicas. A segunda premissa é a concepção do
sistema tributário integrado no plano econômico e jurídico nacional, em substituição ao
critério atual e histórico, de origem essencialmente política, de coexistência, de três sistema
tributários: federal, estadual e municipal. Porém, a maior novidade introduzida pela
Emenda nº 18, de 1965, foi elevado às disposições básicas do sistema tributário nacional
ao nível constitucional inspirada na legislação alemã. Neste sentido, veio criar maior
instrumentalidade para impedir conflitos de tributação dentro da federação e tornou maus
efetivo o controle de constitucionalidade e legalidade pelo poder judiciário (BORBA, 2016).
Na introdução do grande dicionário de direito tributário e das ciências fiscais da
Alemanha, esta esma colocação e relevância estão assim ressaltadas: “na República Federal
estruturada dentro do sistema federativo, a legislação na criação das leis financeiras e
tributárias é vinculada à ordem constitucional expressa na lei fundamental especialmente
às garantias individuais dos cidadãos” (BRASIL, 1965).
Esta novidade da Constituição Federal é inestimável, pela sua importância na
estruturação e desenvolvimento do Direito Tributário moderno. Os tribunais, portanto,
principalmente a corte constitucional federal tem a atribuição de examinar se a legislação
observou os seus limites constitucionais (BRASIL, 1988).
2.1 Natureza Jurídica Do Direito Tributário
Quanto à natureza jurídica do Direito Tributário pode ser classificado com um ramo
do Direito Público, com a figura do Estado sempre presente em um dos polos da relação
jurídica, e sempre em situação de superioridade jurídica perante o particular. Ainda quanto
à natureza pode-se assegurar que o Direito tributário revela-se como um ordenamento
obrigacional comum (CASTRO, 2020).
A lei outorga ao Estado a pretensão ou o direito de exigir de quem está submetido
à norma, uma prestação pecuniária que chamamos de tributo, resultante do poder de
tributar. O Direito Tributário é assim um direito de levantamento pecuniário entre os
jurisdicionados, porém, disciplinado sobre a base dos princípios do Estado de Direito
(AMARO, 2018).
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Ressalta-se que o Direito Tributário é a disciplina da relação entre Fisco e o
contribuinte, resultante da imposição, arrecadação e fiscalização dos impostos, taxas e
contribuições. Com efeito, o Direito Tributário é a representação positivada da ciência
jurídica que reúne um conjunto de normas e princípios jurídicos, reguladores das relações
intersubjetivas na obrigação tributária, cujos elementos são as partes, a prestação e o
vínculo jurídico (CASTRO, 2020).
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Assim, as partes destacam-se como o Ente Público Estatal de um lado e o
contribuinte do outro O objeto é a obrigação em si, que pode consistir numa obrigação,
dar de cunho patrimonial, de fazer ou não fazer de cunho instrumental (emitir notas fiscais,
entregar declarações). A cobrança de tributos se mostra como a principal fonte das receitas
públicas, voltadas ao atingimento dos objetivos fundamentais, inseridos no Artigo 3º da
Constituição Federal, tais como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização,
tendente à redução das desigualdades sociais, como a promoção do bem estar da
coletividade. Assim ensina Amaro (2018, p. 2) “O Direito Tributário é disciplina jurídica dos
tributos. Com o que se abrange todo o conjunto de princípios e normas reguladores da
criação e fiscalização e arrecadação das prestações de natureza tributárias”.
Desta forma, o direito tributário é o conjunto das leis reguladoras da arrecadação
dos tributos (taxas, impostos e contribuição de melhoria), bem como de sua fiscalização.
Regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e contribuinte no que se refere à
arrecadação dos tributos (NOGUEIRA, 2015).
2.2 Relação Jurídica
Destaca-se a relação jurídica: a) conforme o polo o ativo (credor), os entes
tributantes ou pessoas jurídicas de direito público interno, também conhecido por FISCO:
a União, os Estados- membros, os municípios e o Distrito Federal. b) no polo passivo
(devedor), o contribuinte (ou responsável) representados pelas pessoas físicas ou jurídicas.
Harada, (1995, p. 241) apud SABBAG (2019, p. 334): “o cenário afeta a invasão patrimonial
caracterizadora do mister tributacional, em que O Estado avança em direção ao patrimônio
do súdito, de maneira compulsória, a fim de que logre retirar uma quantia em dinheiro,
que se intitula tributo arrecadando-o para seus cofres.”.
Tal invasão é inflexível, não havendo como dela se desviar, exceto se o tributo
apresentar-se ilegítimo, ou seja, fora dos parâmetros impostos pela norma tributária,
mostrando-se inconstitucional, o que poderá ensejar a provocação do Poder Judiciário, no
intuito de que se proceda à correção da situação antijurídica. A relação tributária é,
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portanto, uma relação jurídica. Daí se tem de concluir que paga-se tributo em cumprimento
a um dever jurídico, e não em cumprimento a um dever de solidariedade social (AMARO,
2018).
É importante ressaltar, que esta relação jurídica tributária se verifica entre o FISCO
(denominação dada ao Estado enquanto desenvolve a atividade de tributação) e aquele
que está diretamente obrigado ao pagamento do tributo. Conforme Melo (2016, p. 10), a
cobrança:
De tributos se mostra como a principal. Fonte das receitas públicas
voltada ao Atingimento dos objetivos fundamentais Inseridos no
Artigo três da Constituição Federal, tais como a construção de uma
Sociedade livre, justa e solidária, a garantia desenvolvimento
nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, tende a
redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a
promoção do bem estar da coletividade.
Conclui-se que, o Direito Tributário tem por finalidade promover o equilíbrio nas
relações entre os que têm e os que não tem poder. Sendo certo que, o Estado é a maior
expressão de poder que se conhece, por isso, conclui-se que o Direito Tributário tem por
finalidade limitar o poder de tributar e proteger o cidadão contra os abusos desse poder
(AMARO, 2018).
Dito isto, é possível conceituar o Direito tributário como um ramo do direito que se
ocupa das relações entre o Fisco e as pessoas sujeitas à imposição tributárias de qualquer
espécies, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão (MELO 2016).
A denominação “direito tributário” tem predominado entre nós, e na verdade parece
ser a melhor para designar a matéria em estudo. Entretanto, outra denominação tem sido
utilizadas tais como: direito fiscal direito financeiro e legislação tributária (AM, ARO, 2016).
2.3 Direito Fiscal
A expressão ”direito fiscal”, chegando a nós por influência francesa (Droit Fiscal) e
inglesa (Fiscal Law) foi substituída com o tempo, pelas denominações domésticas ”Direito
Financeiro e mais especificamente, Direito Tributário”, está consagrada na Emenda
Constitucional nº n.18\65 e após, no próprio Código Tributário Nacional. Na trilha de
Machado, (2015, p.49), parece evidente que esta denominação se aplica perfeitamente no
caso da definição de direito fiscal em que se atribui a problemática estatal de cobrança de
tributos. Prossegue o referido autor: “Que o qualificativo ”Fiscal”, demarca algo amplo,
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abrangendo toda a problemática afeta ao Erário, e não apenas as questões adstritas ao
tributo em si, o que faz pender sua tradução mais para o Direito Financeiro do que para o
Direito Tributário”. Ademais, a expressão atrela-se tão somente a um dos sujeitos da
relação o FISCO o que se denota o seu caráter reducionista.
3 CONCEITO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
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A expressão ‘crédito tributário’, chegou ao Brasil por influência francesa (Droit Fiscal)
e inglesa (Fiscal Law) e foi substituída com o tempo, pelas denominações domésticas
”Direito Financeiro” e mais especificamente, “Direito Tributário”, e, está consagrada na
Emenda Constitucional nº 18\1965 e após, no próprio Código Tributário Nacional. Na trilha
de vários autores, dentre eles Machado (2015) parece evidente que esta denominação se
aplica perfeitamente no caso da definição de direito fiscal em que se atribui a problemática
estatal de cobrança de tributos. Prossegue o referido autor: “que o qualificativo ”Fiscal”,
demarca algo amplo, abrangendo toda a problemática afeta ao Erário, e não apenas as
questões adstritas ao tributo em si, o que faz pender sua tradução mais para o Direito
Financeiro do que para o Direito Tributário”.
Ademais, a expressão atrela-se tão somente a um dos sujeitos da relação o FISCO o
que se denota o seu caráter reducionista. Neste sentido é o direito que o Estado detém de
cobrar tributos com sujeitos que forma o contingente populacional, sejam eles de natureza
física ou jurídica.
Quanto à natureza jurídica do crédito tributário pode ser classificado com um ramo
do Direito Público, com a figura do Estado sempre presente em um dos polos da relação
jurídica, e sempre em situação de superioridade jurídica perante o particular. Ainda quanto
à natureza pode-se assegurar que o Direito tributário revela-se como um ordenamento
obrigacional comum.
Na realidade o crédito tributário é o direito que o Estado possuir de cobrar tributos,
ou melhor, dizendo, a obrigação do sujeito passivo de pagar tributos ao Estado, que se
efetiva a partir do fato gerador por parte do sujeito passivo. Neste momento ocorre a
denominada relação jurídica tributária. Isso ocorre exatamente entre a pessoa política
competente, no caso o Estado que detém o direito de arrecadar o tributo e o sujeito que
realizou o fato gerador que estabeleceu o tributo. Assim o sujeito que tem o dever de
pagar, recolher certa quantia em dinheiro para o sujeito ativo (Estado) com o objetivo de
financiar as atividades e funções estatais. Melo (2016, p. 441-442) define crédito tributário
como “o direito subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tributária e
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que lhe permite exigir o objeto prestacional, representado por uma importância em
dinheiro”.
Esse conceito do autor supracitado é bastante amplo e se constitui em um conceito
que inclui todos os determinantes do Código Tributário Nacional – CTN. Os autores
definem também o crédito tributário, mas no campo doutrinário, se trata apenas de
conceituações semânticas sem nenhuma diferenciação conceitual importante. Desta forma,
o crédito tributário acontece a partir da obrigação tributária principal e esta possui duas
(2) vertentes: obrigação e crédito. Obrigação, segundo Melo (2016) é o fato que decorre
da situação de passividade dos sujeitos e, crédito é o direito do Estado de cobrar o tributo.
Como dito o CTN define com clareza explícita a definição de crédito tributário em seus
arts. 139, 140 e 141:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta.
Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua
extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele
atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação
tributária que lhe deu origem.
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser
dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei,
a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Desta forma, o ordenamento jurídico brasileiro diz exatamente o que é e como deve
ocorrer o crédito tributário. Nos referidos artigos que diz ele é decorrente da obrigação de
pagar tributo e se tem uma obrigação, gera certamente o direito de cobrar e esse é
exercido pelo Estado a partir de um fato gerador e que não há nenhuma excepcionalidade
legal que os exclua a não ser a previstas em Lei. Também o CTN prevê as condicionalidades
de lançamento do referido crédito tributário, 144, § 1º:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
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critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste
último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
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§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por
períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe
expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Neste sentido, o CTN é muito explícito quanto à questão do lançamento, deixado
bem evidente, prazos e condições de legalidade que devem ser expressos em lei, desde
que obedecidos os princípios constitucionais.
4 ISENÇÃO NO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O Direito Tributário Brasileiro garante a figura da exclusão do crédito tributário que
ocorre exclusivamente em caso de promulgação de lei que determina a não exigibilidade
do crédito tributário por parte do sujeito ativo (Estado), ou seja, ela é uma figura garantida
tanto pela Constituição Federal e quanto pelo Código Tributário Nacional é que
determinada pelo Estado.
Segundo Lopes (2018; p. 56).
Isenção que é a dispensa do tributo devido, como ocorre com o
imposto de renda para todos aqueles sujeitos abaixo da renda
mínima determinada para o recolhimento do tal imposto, ou seja,
pessoas que não atingiram o patamar da tributação determinada em
Lei Federal; também nos casos do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU, imposto municipal, cobrado anualmente em que a
prefeitura, também, considerando suas prerrogativas constitucionais,
isenta pessoas a partir de determinados pré-requisitos estabelecidos
em Lei.
A isenção, não é extensiva a todos os tributos, sendo isentos somente em situações
especiais, como por exemplo, em impostos que possuem características produtivas de bens
ou serviços. Neste contexto, havendo uma autorização legislativa, diante d determinadas
condições, o Estado pode, ou não, cobrar o tributo em um determinado período, ou não
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fazê-lo em outro, diferentemente da imunidade, que é perene e somente pode ser
revogada ou modificada através de um processo de emenda à Constituição.
O texto constitucional define as competências tributárias, dado total liberdade aos
entes federativos par que estabeleçam aquilo que devem cobrar ou não, inclusive na
definição de alíquotas, respeitando-se, evidentemente os limites federativos e aqui fica
bem claro que em questões de isenção tributária não se pode extrapolar os limite
determinativos do ordenamento jurídico brasileiro, embora alguns Estados tenham
extrapolado essa competência o que se passou a denominar de ‘Guerra Fiscal”, levando os
Estados que se sentiam prejudicados a procurarem o Supremo Tribunal Federal – STF para
que esse se manifestasse sobre tais pleitos. O Estado do Amazonas, desde o Governo de
Amazonino Mendes na década de 1990, a até os dias de hoje, vive recorrendo ao STF em
função de leis que são puramente inconstitucionais já que burlam o ordenamento jurídico
brasileiro.
A competência para legislar é clausula pétrea da Constituição Federal e seguindo
por todas as Constituições Estaduais, mas não se podem extrapolar os limites do
ordenamento jurídico brasileiro, principalmente com respeito à concessão de incentivos
fiscais e estes são para Harada (2004, p. 333): “Os incentivos vêm sendo instituídos sempre
sob o manto do interesse público, porém, com resultados negativos, porque são
outorgados por critérios meramente políticos”.
Ou seja, para o referido autor, os incentivos fiscais não tem como fundamento
justificável o desenvolvimento regional, a geração de empregos, o incremento da
economia local, mas fundamentalmente são instrumentos políticos e muitas das vezes
partidários, já que aquelas empresas podem se transformar em doadoras de campanhas
políticas e em vez de promover o necessário aporte econômico substancial para aquela
região, acaba por se transformar em um situação que desregula a economia como um
todo; causando enormes distorções sociais, já que acaba por incidir diretamente no
princípio da isonomia, já que prejudica mais do que ajuda.
O fundamental, segundo Gadelha (2016) é resguardar no processo de isenção
tributária o princípio isonômico, garantido na Constituição Federal que para Silva (2009), o
principio da igualdade tributária relaciona-se com a justiça distributiva m em matéria fiscal.
Diz respeito à repartição do ônus fiscal do modo justo possível. Fora disso a igualdade será
puramente formal.
Desta forma, o Estado brasileiro concedeu a isenção para projetos econômicos
localizados na ZFM, a partir de 1967, cumprido exatamente os preceitos do princípio
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constitucional da isonomia, já que havia uma intensa concentração de projeto econômicos
nas regiões Sudeste e Sul do país, causando uma intensa falta de oportunidades de
desenvolvimento em outras regiões do Brasil, especialmente na Amazônia Legal.
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O processo da uniformidade tributária de impostos federais está insculpido no
artigo 151, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como se
depreende da letra legal: “Art. 151. É vedado à União: I – instituir tributo que não seja
uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em
relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, em detrimento de outro [...]”. Da
simples leitura do dispositivo depreende-se que há um regramento geral determinado que
os entes federados estejam impedidos de obter tratamento diferenciado em relação a
tributos nacionais. Silva (2009, p. 433) esclarece acerca do impedimento lógico no
tratamento desigual em matéria de isenção tributária:
[...] é vedado a União instituir tributo que não tributo que não seja
uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou
preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou Município, em
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico entre as diferentes regiões do país. È o princípio que
se aplica aos tributos federais em geral e ao imposto sobre produtos
industrializados em particular. Ele encerra um sentido especial de
política fiscal federalista.
Desse modo, a tributação deve possuir uniformidade para que haja o respeito ao
princípio federativo, preservando o caráter da indissolubilidade dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, como inculpe o artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Em que se
pese o dever de respeito ao princípio da uniformidade dos tributos federais, o legisladorconstituinte, admitindo a existência de regiões brasileiras muito pobres, e quase
completamente esquecida pelos seus governos, resolveu moldar uma exceção a esse
princípio, “[...] admitida à concessão de incentivos fiscais destinados a promover o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões do país”.
Do mesmo modo, o artigo 176, da Lei nº 5.172, de 29 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), e seu parágrafo único dispõem acerca da possibilidade de concessão
de incentivos fiscais a determinadas regiões do país, com o objetivo de fomentar a
economia em busca do desenvolvimento: “Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em
contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
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para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade
tributante, em função das condições a ela peculiares”. Alexandre (2010, p. 33) ao analisar o
dispositivo do Código Tributário Nacional conclui:
Segundo o parágrafo único do art. 176 do CTN, são possível
que a isenção abranja somente parte do território da entidade
tributante, em função das peculiaridades locais. Entretanto,
caso a isenção seja concedida pela União, deve ser observado o
princípio da uniformidade geográfica, previsto no art. 151, I, da
CF. Assim, não e lícito que o benefício implique discriminatório
diversidade de incidência tributária nos diferentes pontos do
território nacional, ressalvada a possibilidade de concessão de
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do
desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões
do país. A despeito da constitucionalidade da exceção prevista
no art. 151, I, da Constituição Republicana de 1988.
A possibilidade está em plena consonância com o art. 3º, da Magna Carta, que inclui
entre os objetivos da República Federativa do Brasil, o de reduzir igualdades sociais e
regionais. Neste artigo objetivo que a Constituição Federal de 1988, previu, no artigo 40,
do ADCT, a manutenção da Zona Franca de Manaus, com suas características de área de
livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e
cinco anos, a partir da Constituição:
Esta exceção ao princípio da uniformidade dos tributos federais tem um objetivo
maior, qual seja o de promover a cooperação entre os entes do pacto federativo. Mas para
haver concorrência devem ser asseguradas condições de iguais para a competição. Não
estamos falando da competição negativa, aquela em que pretende eliminar o outro
concorrente, mas sim, da competição como vistas ao desenvolvimento uniforme do país,
em que todas as regiões tenham condições de se desenvolverem, assim contribuindo para
alcançar os objetivos republicanos.
A Constituição Republicana de 1988 apresenta vários dispositivos os que serem de
esteio para a implementação de políticas públicas nas regiões menos desenvolvidas e
carecedoras de mais atenção por parte da República Federativa do Brasil, como se extrai
do art. 174 e parágrafo único da Carta Federal de 1988. Art. 174. Como agente normativo
e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da Lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinado para o setor público e
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indicativo para o setor privado. Por seu turno Silva (2009) tece comentários acerca da
necessidade de que sejam criadas políticas públicas para o desenvolvimento regional.
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A uniformidade geográfica da tributação federal mereceu críticas por serem
insustentável tais regras num país em que as desigualdades geoeconômicas são tão
marcantes, situação, que, ao contrário, requer tratamento diferenciado a fim de que se
possa executar uma política fiscal niveladora da economia nacional. O dispositivo
constitucional em causa agora acolhe essas ponderações com o admitir incentivos
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as
diferentes regiões do país.
A Constituição Federal de 1988 traz como razão para a quebra da uniformidade
geográfica o desenvolvimento nacional equilibrado, mas para isso é preciso preencher
alguns requisitos indispensáveis previstos pela própria ordem constitucional. A parte final
do caput do artigo 151, da Constituição determina que haja a promoção do equilíbrio do
desenvolvimento entre as regiões do Brasil.
Este requisito constitucional estabelece que os incentivos apenas sejam concedidos
acaso tenham por escopo o equilíbrio equitativo no desenvolvimento socioeconômico
entre as regiões brasileiras trazendo progresso financeiro e melhoria da qualidade de vida
da população.
Um segundo requisito está na necessidade de que os incentivos fiscais abrangem
uma política desenvolvimentista de uma região, como por exemplo, a Região Norte,
Nordeste brasileiras.
Desse modo depreende-se que o incentivo fiscal atribuído pela União ocorrerá para
beneficiar uma das cinco regiões do país. Caso contrário, estará patente a
inconstitucionalidade da concessão dos incentivos. Um espaço territorial não pode
locupletar de prerrogativas as quais a Constituição Federal de 1988 prevê toda uma região.
E por fim, mas não menos importante, está o requisito da temporariedade da
concessão de incentivos fiscais federais. Seu tempo se dará tão longo seja alcançado o
objetivo do desenvolvimento econômico da região. Os incentivos, segundo a Constituição
Republicana de 1988 de modo algum será ad eternum, pois se isto ocorresse, estaríamos
criando uma distinção regional ferindo a inteligência do artigo 150, inciso II, da Carta da
República de 1988.
4.1 Dação em pagamento
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Em primeiro lugar faz-se necessário que seja identificado brevemente à natureza
jurídica da dação em pagamento. Ordinariamente a obrigação acaba no momento em
se cumpre o pagamento da obrigação por parte do devedor; no caso dos tributos que a
lei o obriga a prestar. Desde o direito Romano que se admite tal possibilidade “em
amenização do princípio, que o consentimento do credor autorizava o devedor a
solver o obrigado mediante a entrega de coisa diversa” (MACHADO, 2015).
Assim a dação ocorre quando ambos os sujeitos ativos e passivos da obrigação se
obrigam a extinguir a dívida. Assim o devedor pode oferecer um bem em troca da dívida.
Assim débitos tributários que o contribuinte possui podem ser utilizados em dação com
os créditos que possui a favor da extinção da obrigação tributária, no todo ou em parte
(MELO, 2016).
Pode até ter valores favoráveis que podem ser descontados em eventos futuros.
Dessa forma, a dação passa a ser uma ação razoável entre dois sujeitos que algo em
comum, podendo extinguir a dívida pelo valor presente (ALEXANDRE, 2010).
Essa situação é chamada de dação admitida nas leis tributárias atuais do Brasil,
sendo um benefício para o contribuinte que tendo dívidas com o sujeito ativo pode
recorrer à dação para cobrir as suas obrigações fiscais, total ou parcialmente (SILVA, 2009).
Pode-se dizer que duas características distintas do instituto em análise, a força de
pagamento e sua obrigatoriedade. O CT estabelece uma série de condicionantes para a
origem compensação e da dação, que será resumida a seguir segundo Amaro (2015, 233):
a) Reciprocidade: Manifesta-se na medida em que o credor de um
tributo é por sua vez devedor de outro e vice-versa.
b) Uniformidade ou Fungibilidade: Refere-se à finalidade da provisão.
c) Liquidez: A dívida é certa e seu valor está determinado.
d) Exigibilidade: ocorre quando o credor tem o direito de exigir o
pagamento do devedor da dívida imediata.
e) Créditos e dívidas aceleradas: Os créditos e dívidas podem ser
livremente liquidados, sem afetar os direitos de terceiros que os
autorizam a se opor ao pagamento.
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f) Apenas créditos apreendidos podem ser compensados. Procura
limitar o uso deste meio para cancelar obrigações para aqueles
créditos que não são penhor comum dos credores.
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Da mesma forma, encontra-se uma limitação expressa: dívidas e créditos tributários
e o status não pode ser compensado ou usado em dação nos seguintes casos: a) Se as
dívidas dos particulares provêm de leilões de coisas do Estado, ou de receitas fiscais, ou se
vierem de contribuições diretas ou indiretas, ou de terceiros pagamentos a serem feitos na
alfândega, como armazenamento, armazenamento; b) Se as dívidas e créditos não eram
do mesmo ente; c) No caso de os créditos de pessoas físicas estarem incluídos na
consolidação dos créditos contra o Estado, nos termos do CT;
Os contribuintes e responsáveis podem solicitar indenização por suas obrigações ao
Ministério Público levando em consideração o que regulamenta o CT que estabelece os
requisitos e formalidades a observar em matéria de dação de saldos de impostos, quando
não existe um regime específico de dação. Pode-se dizer então, que o regime que se
analisa é um regime geral. Os aspectos mais salientes são, segundo Castro (2020, 334): a)
As obrigações fiscais devem ser determinadas e exequíveis; b) Os saldos devedores e
credores devem pertencer ao mesmo assunto na qualidade de detentor passivo de sua
dívida tributária e detentor ativo de seu crédito junto ao Tesouro; c) A dação deve ser
autorizada pelas normas que regem as diferentes ônus em questão.
Os saldos a favor podem decorrer de: 1.- Determinações ex officio e - declarações
juramentadas primitivas ou corretivas destinadas a evitar erros de cálculo (GADELHA,
2016).
5 CONCLUSÃO
No presente trabalho, partindo da noção de "Crédito Tributário", diferentes
conceitos que compõem o interesse fiscal e econômico-financeiro do contribuinte forma
analisados. Na análise do instituto da dação, foram destacadas questões próprias do
regime e algumas especificidades do tem ainda muito discutido na doutrina,
Da mesma forma, ao estudar a forma como a dação pode ser considerada exceção
no direito tributário, conceitos básicos das diferentes exceções que podem ser levantadas
como uma defesa no mesmo procedimento tributário. O estudo dos tributos que recaem
sobre os contribuintes que existem para fazer extinção do crédito tributário, facilitando seu
uso e cumprimento das Obrigações Tributárias.
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É por isso que, ao fazer um orçamento financeiro, a área competente pode
considerar a existência de certos créditos impostos a seu favor no cumprimento de certos
compromissos fiscais. Embora se deva prestar muita atenção a todos os requisitos a serem
cumpridos para que as compensações tenham força de pagamento, visto que não basta o
mero pedido, de modo que antes do início do julgamento da execução fiscal pode ser
oposta como exceção na sua defesa.
É preciso destacar o avanço na informatização dos processos que fazem a liquidação
de impostos e/ou compensações/dação, mas deve-se ressaltar que é necessário conhecer
os regulamentos e não se deixar levar pelo que as aplicações ou serviços permitem ou não
executar, já que em certas ocasiões eles vão contra as normas.
Do que foi afirmado até agora, pode-se dizer que os contribuintes que utilizam a
dação como forma de extinção da obrigação tributária, antes que o julgamento de
execução fiscal possa invocar o mesmo que uma exceção ao referido acórdão na medida
em que tenham a aprovação de tal procedimento por parte do fisco, não bastando como
prova à mera prova de apresentação da candidatura
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RESUMO: A sociedade informatizada traz a internet como principal facilitador da
comunicação atual, ressignificando o conceito de espaço, e permitindo expressiva
produção de conteúdo a ser compartilhado nas redes sociais. Nesses termos, o conteúdo
publicado pelo usuário forma o seu patrimônio digital, e com o falecimento, passa a ser
denominado de herança digital. Deixando o questionamento acerca dos limites e as
possibilidades da transferência aos sucessores do titular falecido de uma conta na rede
social. Este estudo então se propôs a analisar a proteção oferecida pelo direito sucessório
às informações pessoais das redes sociais do de cujus e os direitos da personalidade post
mortem. Quanto a metodologia, utilizou-se o método dedutivo, pesquisa bibliográfica e
documental, com parâmetros descritivos e comparativos. Foi possível verificar que a rede
social Instagram oferece duas opções quando da morte de seu usuário para os familiares,
a exclusão da conta ou a conversão desta em memorial. Assim, concluiu-se pela
possibilidade de transferência do conteúdo virtual do usuário através da interpretação das
normas de Direito Sucessório, seja por meio de disposição de última vontade, ou
utilizando-se do judiciário.
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1 INTRODUÇÃO
A morte da pessoa humana é um fato natural tido como certo. Por isso, a sua
compreensão permeia as mais variadas áreas do saber, inclusive as Ciências Jurídicas,
considerando-se que a morte desencadeia diversas situações que deverão ser
regulamentadas pelo Direito, como a dissolução do vínculo conjugal, a extinção de
contrato personalíssimo e a imediata abertura da sucessão.
No tocante à sucessão, cabe ao Direito a proteção dos bens materiais e imateriais
deixados pelo falecido, o qual constituem a sua herança, disciplinando a transmissão do
patrimônio aos herdeiros legítimos e testamentários. Paralelamente a isso, observa-se que
cabe ao Direito tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da morte de alguém, na atual
sociedade informatizada, caracterizada pelo uso maciço das redes sociais como forma de
comunicação, torna-se indispensável trazer a discussão a tutela do “conteúdo virtual” do
falecido.
De forma a elucidar a temática, destaca-se aqui o caso da cantora Marília Mendonça
que teve o seu falecimento divulgado em 5 de novembro de 2021 devido a queda de uma
aeronave em Minas Gerais. Após a morte da cantora, verificou-se que a sua rede social
Instagram teve um aumento exponencial no número de seguidores, ultrapassando 40
milhões de seguidores com toda a comoção199. O que acabou por reascender um
importante debate no Direito Sucessório, colocando em evidência a herança digital, um
tema que carece de regramento específico no ordenamento jurídico brasileiro.
Por consequência, surgiram alguns questionamentos acerca da destinação das redes
sociais do falecido e a possível transmissão destas aos herdeiros do de cujus, mas também
os limites dessa transmissão, tendo em vista, os direitos da personalidade em questão.
Partindo desta explanação, este estudo levanta o seguinte problema: qual o limite e as
199 SOARES. Camila Felicissimo. Morte de Marília Mendonça reascende discussão sobre herança digital.
Douglas Ribas Advogados Associados, 11 nov. 2021. Disponível em: https://douglasribas.com.br/morte-demarilia-mendonca-reacende-discussao-sobre-heranca-digital/#_ftn2. Acesso em: 13 abr. 2022.
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possibilidades de transmissão de uma conta de rede social aos sucessores do titular
falecido?
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Tendo como base esse questionamento, o presente trabalho objetiva a análise da
proteção oferecida pelo direito sucessório às informações pessoais das redes sociais do de
cujus e os direitos da personalidade post mortem. Busca-se a construção da análise
utilizando-se do panorama evolutivo histórico das redes sociais, da relação dos aspectos
controvertidos do direito à sucessão e os direitos personalíssimos e da revisão da
bibliografia em Direito Sucessório sobre herança. Além da coleta de jurisprudência nos
tribunais pátrios que elucidem o tema.
Quanto à metodologia aplicada, entende-se que, o estudo se enquadra no método
dedutivo, consistindo em pesquisa teórica e quantitativa, com parâmetros descritivos e
comparativos, baseados em material bibliográfico e documental.
Esta pesquisa justifica-se no atual cenário social, tendo em vista a carência de
entendimento acerca dos direitos sucessórios, principalmente, quando se trata da
transmissão das redes sociais, possibilidade ainda desconhecida por muitos. Vislumbra-se
também a grande relevância para o ordenamento jurídico, perante não só a novidade do
tema, mas também pelo estabelecimento do ponto de confronto entre direitos, os quais
são o direito à sucessão e a tutela dos direitos personalíssimos.
Assim, em um primeiro momento, é feita análise acerca do panorama evolutivo das
redes sociais, a fim de trazer uma noção geral de origem e contexto histórico. No segundo
capítulo, é apresentado os conceitos introdutórios e a proteção dos direitos sucessórios no
Brasil, adentrando na herança digital em si e nos bens virtuais com destaque às redes
sociais. E, por fim, trata-se dos direitos de personalidade, através do estudo de sua teoria
geral abrangendo conceitos e características, com respaldo no ordenamento jurídico
nacional, abordando ao final do capítulo sobre a personalidade após a morte.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS REDES SOCIAIS: UM PANORAMA MUNDIAL E NO
BRASIL
O ser humano desde os primórdios tem uma necessidade inerente de se relacionar.
Por isso, as redes sociais existem desde sempre. No entanto, aqui, em virtude do estudo,
limita-se ao desenvolvimento das redes sociais no ambiente virtual.
Explica Ferreira (2011) que as redes sociais representam uma estrutura composta
por indivíduos que constroem relações tais como amizade, relações de trabalho, trocas
comerciais ou de informações, através de interesses em comum. Todavia, levando-se em
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consideração as redes sociais virtuais, Lima (2016) conceitua como sendo todo o sistema
informático capaz de propiciar a um grupo de usuários um ambiente que facilite a
publicação e a propagação de conteúdos diversos.
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Com base nessa ideia, percebe-se que o conceito de rede social foi ampliado com
o advento da Internet e a criação das mídias sociais, visto que, antes, redes sociais
significavam, simplesmente, um grupo de pessoas relacionadas entre si.
Não há como olvidar que a tecnologia evidencia e potencializa as interações sociais
sobretudo nos casos em que a distância impede um contato mais próximo. Nesse aspecto,
as redes sociais online apresentam-se como ambientes que favorecem a interação social e
o compartilhamento informacional, na medida em que possibilitam a troca de mensagens
em tempo real, por conseguinte, o estabelecimento de vínculos entre os seus usuários.
O primeiro marco representativo do que viria a ser rede social foi em 1994 com o
lançamento do GeoCities, um serviço que possibilitava a criação de páginas na web
reunidas de acordo com a localização do criador. Posteriormente a este, foram anunciados
em 1995, o The Globe e o Classmates com características mais voltadas ao que hoje
visualiza-se numa rede social (DAQUINO, 2012).
Nos anos 2000, marcado pelo aumento em massa de usuários, surgiram novas duas
plataformas: o MySpace e Orkut. Apesar de não ter alcançado grande popularidade no
Brasil, o MySpace nos Estados Unidos foi uma grande febre, podendo ser equiparado ao
Facebook e sendo reconhecida como a primeira rede social moderna (CIRIACO, 2016).
Por sua vez, desde o seu surgimento em 2000, o Orkut foi a rede social mais
acessada pelos internautas brasileiros, até perder o seu título para o Facebook, idealizado
pelo ex-estudante de Harvard, Mark Zuckerberg. O surgimento do facebook inaugurou um
estilo de uso das redes aparente até hoje. Diferentemente da rede social Orkut com seu
conteúdo concentrado em comunidades específicas, o facebook concentrava a interação
na timeline, onde era retratado o dia a dia dos usuários que postavam fotos, vídeos e etc.
Aqui é notório a mudança comportamental na rede.
Desde então, surgiram o Whatsapp, Twitter e Instagram consolidando o novo
espaço de comunicação instantânea, com diversas possibilidades, entre elas: o
compartilhamento de fotos, vídeos, publicação de textos, memes e muito mais.
Faz-se imperante destacar a distinção entre redes sociais centralizadas e
descentralizadas. Lima (2016) realizou tal distinção no sentindo de sublinhar características
semelhantes em cada grupo. As redes sociais centralizadas são exemplificadas pelo
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Facebook e Twitter, aos quais mantêm uma figura central denominada, a timeline para
onde o conteúdo é enviado e pode ser acessado por todos. Enquanto o aplicativo
Whatsapp também se constitui de redes sociais, mas, a distribuição do conteúdo é feita de
forma descentralizada, ou seja, é gerada uma cópia a ser enviada a cada destinatário.
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A comunicação mudou, e as pessoas também. Com o volume cada vez maior de
usuários, percebe-se que as informações compartilhadas, por vezes afetas à vida privada,
são disponibilizadas pelos próprios usuários, de forma voluntária e intencional, razão pela
qual é imperativo pensar que, há um interesse cada vez maior em dar publicidade à vida
privada.
A tecnologia continua a evoluir e revolucionar a comunicação da humanidade, a
própria internet avança tanto em número de usuários quanto em quantidade de
dispositivos físicos conectados ao ciberespaço e passíveis de serem utilizados para acessar
o mundo virtual e compartilhar informações e dados, ampliando a comunicação e
consolidando uma cultura virtual espelhada no mundo real.
Nesse contexto, as novas tecnologias criaram situações complexas que nos fazem
debater o legado de um homem e de como tratar seu rastro digital deixado durante a vida.
Tarefa que se torna ainda mais complexa quando não é deixada nenhuma instrução sobre
o que fazer com seus dados virtuais.
3 NOÇÕES DE DIREITO SUCESSÓRIO
O direito sucessório é um dos ramos mais antigos do Direito, por essa razão é capaz
de refletir perfeitamente as concepções dos diferentes povos ao longo do tempo. Nestes
termos, observa-se que o Direito Sucessório tem sua origem na ideia de continuidade da
pessoa construída pelo Direito Romano. Isso porque, anteriormente, como analisa
Madaleno (2020) os primeiros agrupamentos tribais eram regidos pelo Direito coletivo, ou
seja, os indivíduos viviam em comunhão de bens. Dessa forma, tanto em vida quanto
sobrevindo a morte, todos os bens eram direcionados a coletividade, não havendo a ideia
de transcendência do indivíduo pelos seus bens.
Sendo assim, somente com o desdobramento da coletividade em grupos familiares,
que passaram a exercer o domínio de determinada propriedade, surge a sucessão dos bens
do falecido pelos herdeiros, tendo como base a preservação da família e do culto
doméstico.
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Assim ocorreu em Roma, em que a continuidade se dava pelo filho mais velho que
sucedia o chefe da família – pater familiae – na condução do culto doméstico, objetivandose o fortalecimento da família. É nessa sociedade que surge o direito de primogenitura,
visando impedir a divisão do patrimônio entre os vários filhos.
Como bem assevera Zanini (2021), a transmissão dos bens do de cujus recaía sobre
a linhagem masculina, porque era esperado que a filha ao se casar, adotasse a religião do
marido, desse modo, a propriedade ficaria dissociada da crença, o que não era admitido à
época.
Em verdade, seja de cunho religioso ou pelo anseio do fortalecimento familiar, há
que se observar a ausência de equidade no tratamento entre os herdeiros de mesmo grau,
especialmente pelo predomínio da primogenitura. Sendo justamente esse o ponto de
evolução da sucessão no direito contemporâneo.
O Código Civil brasileiro de 1916 já trazia em seu artigo 1.572 o seguinte
entendimento, “Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Logo, já perceptível a ausência de qualquer
distinção entre herdeiros do mesmo grau.
Um importante fundamento para o Direito das Sucessões é o desdobramento do
direito de propriedade já que se projeta para além da morte do de cujus. À vista disso,
destaca Tartuce (2017) ser o direito de propriedade, juntamente com a sua função social,
bases do Direito sucessório, como se encontra articulado no artigo 5º incisos XXII e XXIII
da Constituição Federal de 1988. Assim, como a função social determina que existindo
conflito entre interesses individuais econômicos e interesses sociais, prevalece os sociais, a
sucessão hereditária da propriedade não poderá ter finalidade que contrarie o aspecto
social.
Mas, além disso, a transmissão dos bens da pessoa falecida aos seus herdeiros
encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. Isso porque esse
princípio apresenta-se como valor máximo do sistema jurídico brasileiro que insere o ser
humano como protagonista das relações jurídicas. Sendo assim, todas as regras jurídicas
devem ser pensadas de forma a promover a dignidade da pessoa humana nos mais
diversos campos, inclusive sucessório.
Após explicitado o fundamento ideológico do direito sucessório, parte-se para o
fundamento legal, que como não poderia deixar de ser, se inicia pelo texto constitucional,
a partir do art. 5º, XXX e XXXI, in verbis:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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[...]
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos
brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do
"de cujus" (BRASIL, 1988).

Nessa perspectiva, nota-se que o legislador constitucional conferiu ao direito
sucessório o status de direito e garantia fundamental. A palavra sucessão vem do latim
sucessio, do verbo succedere, que significa substituição e, em sentido amplo, remete a
ideia de substituir uma coisa ou uma pessoa numa relação jurídica. Por exemplo, a
substituição do sujeito pode ocorrer quando um pai assume uma obrigação pecuniária do
filho em razão deste não possuir meios econômicos aferíveis para o cumprimento daquela.
Tem-se nesta ocasião a chamada sucessão intervivos.
Todavia, em sentido estrito, a palavra é usada para designar a substituição do sujeito
de uma relação jurídica como consequência do falecimento do seu titular (de cujus). É
exatamente aqui que surge a sucessão mortis causa.
Assim, acerca da conceituação dos direitos sucessórios em sentido estrito Zanini
(2021, p. 26) apresenta um parecer elucidativo para a compreensão do assunto.

O direito das sucessões serve aos vivos, apresentando-se como um
conjunto de normas jurídicas que regulam a transmissão do
patrimônio de uma pessoa que morreu a seus sucessores. A definição
usa a palavra patrimônio porque a sucessão hereditária envolve a
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passagem, para o sucessor, tanto do ativo como do passivo do
defunto. O herdeiro substitui o falecido, assumindo todo o
patrimônio deixado, isto é, tanto os direitos como as obrigações.

Dessa maneira, tem-se que o direito sucessório manifesta-se, em sentindo estrito,
no direito dos herdeiros terem para si todo o patrimônio deixado pelo falecido ou de cujus
no momento de sua morte. Assim, conforme demonstrado pela redação do artigo 1.786
do Código Civil, que dispõe: “a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade”
(BRASIL, 2002), duas são as modalidades de sucessão mortis causa, a sucessão legítima e a
testamentária.
A sucessão legítima é aquela que decorre da lei, presumindo-se a vontade do de
cujus. Ocorre quando o falecido não deixa testamento, portanto deixa de indicar herdeiros
testamentários, ou quando deixando testamento, este caducar ou por algum motivo for
declarado nulo. Por último, ainda no caso do falecido deixar testamento, subsistirá a
legítima no tocante aos bens que não forem compreendidos no testamento.
De acordo com Farias e Rosenvald (2015) tal sucessão fundamenta-se na
responsabilidade familiar mínima, presume-se aqui a existência de um vínculo afetivo
estabelecido pelos laços familiares. Assim, quando o de cujus se mantém silente, ou seja,
não deixa herdeiros testamentários, entende-se que gostaria que seu patrimônio fosse
transferido para as pessoas que a lei prevê, seus familiares por ordem de proximidade,
porque se não fosse essa a sua verdadeira intenção, teria deixado disposto em testamento.
Já a sucessão testamentária, prevista no artigo 1.857 do Código Civil, diz respeito à
transferência de bens causa mortis por ato de última vontade do de cujus, ou seja, é o ato
pelo qual a pessoa ainda em vida tem liberdade para dispor de seu acervo hereditário
como quiser. No entanto, tal liberdade é restrita, visto que, no Brasil há a consagração do
sistema da divisão necessária, logo, o testador fica limitado a dispor de apenas 50% de sua
herança quando da existência de herdeiros necessários.
Nesse cenário, a herança é dividida em duas metades, sendo uma denominada de
a legítima, assegurada aos herdeiros necessários. E a segunda metade de porção
disponível, sob a qual o testador pode dispor livremente, para outorgá-la ao cônjuge, a
qualquer herdeiro ou até mesmo desconhecidos.
Por força do princípio da saisine, princípio norteador e fundamental do direito das
sucessões, a abertura da sucessão ocorre no exato momento da morte, consequentemente,
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a transmissão do patrimônio do falecido aos seus herdeiros também. Nestes termos, uma
vez aberta a sucessão, a herança se transmite de imediato aos herdeiros do autor da
herança. Todavia, só será passível de divisão, após a partilha dos bens.
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Há de se reconhecer, portanto, que é objeto de muito interesse, especialmente
porque a prática de se transferir o patrimônio após o falecimento é algo natural e como
visto acompanhou o desenvolvimento da sociedade desde os povos mais antigos.
Ocorre que, com o advento da chamada sociedade de informação e comunicação,
o uso frequente da internet, das redes sociais, dos aplicativos, das moedas virtuais e afins,
culminou na acumulação destes como bens passíveis de compor a herança. É o que o
Direito sucessório passou a denominar de “Herança Digital”.

3.1 Herança Digital

Como visto, a herança é um conjunto de direitos e obrigações adquiridas pelos
herdeiros em razão do falecimento de alguém. Pois bem, quando se trata dos bens do
falecido, a legislação sucessória é clara ao assegurar a transferência do direito de
propriedade aos herdeiros.
Ocorre que, com os primeiros falecimentos das pessoas que acumularam bens
digitais em vida, surgiram novos desafio para o direito das sucessões, visto que, o mundo
digital possui peculiaridades que a legislação brasileira vigente abarca.
Nesse cenário percebe-se a real necessidade do direito digital à medida em que se
observa que o direito precisa acompanhar a velocidade dos avanços tecnológicos, a fim de
estar alinhado à nova realidade social em constante mutação.
O direito digital representa a evolução do próprio direito, abarcando todos os
princípios e institutos vigentes, além de inovar o pensamento jurídico tradicional,
introduzindo novos institutos em todos os ramos do direito (PINHEIRO, 2021).
Ademais, a novidade desse novo instituto do direito sucessório faz refletir acerca do
fato de que não somente os bens tradicionais podem ser solicitados pelos herdeiros
quando da sucessão, logo, demonstra a urgência em se encontrar uma solução para a
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correta destinação desses ativos digitais. Especialmente porque demonstram-se cada vez
mais corriqueiros, visto que o físico abriu espaço para o digital.
Nessa esteira, cabe a compreensão acerca do que pode ser definido como bem
digital. Assim, Zampier (2017, p. 59) elucida ser bem digital aqueles “bens incorpóreos, os
quais são progressivamente inseridos na Internet por um usuário, consistindo em
informações de caráter pessoal que trazem alguma utilidade àquele, tenha ou não
conteúdo econômico”.
Neste mesmo sentido, posiciona-se Lara (2016) ao classificar os bens digitais em
dois grupos, o primeiro com valoração econômica como músicas, jogos, e o segundo
formado por bens digitais sem valoração econômica, mas, somente afetiva como fotos,
vídeos, redes sociais, sendo que estas muitas vezes contêm informações particulares do de
cujus.
Paralelamente a isso, há ainda autores como Burille, Honorato e Leal (2021), que
defendem a existência de uma classificação ternária dos bens digitais, como sendo
patrimoniais, existenciais ou híbridos. Os bens patrimoniais, como já mencionado, seriam
aqueles com valoração econômica, enquanto os existenciais ou bens sensíveis seriam os
de cunho pessoal, inerentes aos direitos da personalidade. Contudo, a terceira classificação
traz a novidade, delineando bens digitais que apresentam conteúdo de cunho
personalíssimo, ou seja, aspectos relacionados aos direitos da personalidade, mas que
repercutem patrimonialmente.
Como exemplo de bens híbridos, é possível citar a situação do digital influencers em
redes sociais como Instagram e Facebook, nos quais há clara exploração econômica, ainda
que se encontre aspectos relacionados aos direitos da personalidade, como a imagem ali
explorada, além de mensagens privadas, protegidas por sigilo.
Sobre a temática, existem duas principais correntes: a da transmissibilidade e a da
intransmissibilidade dos bens digitais. A da transmissibilidade defende a ideia de que todo
o conteúdo digital produzido pelo de cujus pode compor a herança. Enquanto a outra
corrente aduz que nem todos os bens digitais são passíveis de transmissão post mortem
em razão da preservação da privacidade (MEDON; OLIVA; TERRA, 2021).
A grande questão a ser enfrentada é justamente a legitimidade dessa
transmissibilidade, tendo em vista que o conteúdo virtual inserido nas redes sociais se
apresenta como construção da subjetividade do indivíduo, guardando estreita relação com
os seus direitos personalíssimos.
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Por isso, autores como Colombo (2021) defendem que o acesso aos bens digitais
sem valor econômico do falecido não encontraria respaldo no direito sucessório, visto que
esbarra nos direitos da personalidade que, por sua vez, são intransmissíveis.
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A destinação dos bens digitais após a morte é sem dúvidas desafiadora e esbarra
nos direitos personalíssimos. Sendo assim, tendo por base o questionamento levantado,
parte-se para uma breve análise de tais direitos.

3.2 Direitos da Personalidade no âmbito da Herança Digital

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos que buscam proteger a
integridade moral, física e intelectual. Assim, vislumbra-se que tais direitos buscam
proteger atributos inerentes à personalidade da pessoa. Na Constituição Federal esses
direitos estão previstos no artigo 5º, inciso X, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988).

O artigo traça as prerrogativas para garantir uma convivência digna, com liberdade
e com igualdade para todas as pessoas, sem distinção de raça, credo ou origem. Por se
tratar de direitos que protegem a dignidade de cada ser, ao passo que tutelam a honra, a
imagem, a intimidade e a vida privada do indivíduo, são ditos essenciais (TARTUCE, 2017).
Os direitos da personalidade são dotados de importantes características, como: o
absolutismo, a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade, a imprescritibilidade, a
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vitaliciedade e a impenhorabilidade. Entre estas qualidades destacam-se duas de grande
relevância para o presente estudo, a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, que em
suma acarretam na indisponibilidade desses direitos.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Sobre essas qualidades dispõe o art. 11 do Código Civil que “com exceção dos casos
previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária” (BRASIL, 2002).
Conclui-se então que os titulares desses direitos não podem transmiti-los a
terceiros, pois são direitos que nascem e se extinguem com seus titulares. Nesse sentido,
trazendo para a análise da herança digital, o entendimento majoritário, como já
mencionado, gira em torno da ideia de que somente os bens digitais passíveis de valoração
econômica, poderão ser transmitidos aos seus sucessores.
No entanto, encontra-se empecilho na sucessão dos bens digitais de natureza
existencial, visto que se analisa a ideia da privacidade do morto e das pessoas que se
relacionaram com ele em vida, fato que já vem sendo pauta de discussões, apesar da
ausência de norma reguladora nesse sentido no Brasil.
Apesar da ausência de disposição legal específica, o direito à privacidade e à
intimidade são direitos personalíssimos e tem sua importância reconhecida no texto
constitucional, especificamente no já mencionado art. 5º da Constituição Federal,
materializando uma característica básica de proteção da vida íntima do indivíduo.
Com a expansão da internet a tendência é que, progressivamente, as pessoas se
exponham mais nas redes sociais. Em razão disso observa-se que esses direitos estão
intrinsecamente vinculados à nova era digital, consequentemente, também às redes
sociais.
4 A (IN) TRANSMISSIBILIDADE DA REDE SOCIAL AOS HERDEIROS

Atualmente é muito difícil encontrar alguém que não faça uso das redes sociais,
visto que funcionam como um meio de interação excelente para atrair clientes, trocar
ideias, propagar conteúdo. Enfim, o que antes era reduzido às interações físicas, hoje ganha
nova forma, e segue revolucionando a comunicação, o mercado e afins.
A expansão das redes sociais propiciou acima de tudo a disseminação de ideias. O
ambiente on-line das redes sociais propicia uma maior sensação de liberdade aos usuários
para emitirem suas opiniões a partir de postagens e comentários, o que acaba tornando302
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se uma exposição “aceitável” à medida em que é traçado um perfil através dos próprios
gostos e preferências. Como bem observa Lara (2016, p. 41 - 42):
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Um determinado usuário possui um grande número de amigos (são
os chamados “atores”), que comungam das mesmas ideias, objetivos,
interesses, e possivelmente da mesma forma de consumir. Esse
usuário influencia sua rede de amigos, através de tuítes, por exemplo,
que são amplamente retuitados; por meio de postagens que são
curtidas, compartilhadas, comentadas, logo esse usuário influencia o
seu grupo a determinados comportamentos, portanto, se ele indicar
um “bom” livro, um filme, ou outro produto qualquer em sua página
na rede social, ou simplesmente ele comentar sobre esses produtos,
seus amigos virtuais vão retuitar, curtir, compartilhar e muitos irão
até mesmo consumir esses produtos.

Ocorre que estes usuários trabalham com isso, ou seja, recebem para postar sobre
produtos e serviços, a partir daí a rede social começa a ter determinado valor no mercado
digital. Nesses termos, é possível verificar a dimensão da problemática do estudo, perante
a apresentação de duas vertentes: a primeira tratando-se da rede social com publicações
sem valor econômico, apenas sentimental com informações pessoais. E a outra as
conhecidas “publis”, as postagens com intuito de gerar publicidade para auferir lucro, logo,
com valor econômico.
Assim, a morte do titular de uma rede social, abre espaço para uma série de
discussões acerca da transmissão da sua conta. Isso porque, há conteúdos pessoais tanto
do titular da rede quanto de terceiros, que ao ser transferidos ao herdeiro, em tese violaria
o direito à privacidade e à intimidade dos envolvidos.
Nesse diapasão, necessário pensar em mecanismos que assegurem tais direitos,
possibilitando que o próprio usuário decida sobre a destinação de tal bem. Assim, é
possível que, através de testamento, seja regulado a destinação dos bens digitais de
natureza existencial, como a rede social (ALMEIDA, 2019).
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Ocorre que, no Brasil, o testamento não é muito utilizado muito em razão do tabu
envolvendo a morte. Esse fato aliado a ausência de legislação específica, faz com que a
regulamentação fique por conta das políticas de uso das próprias redes sociais.
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Nesse sentido, em sede jurisprudencial, é possível observar a tendência dos julgados
perante a ausência de legislação específica, em optar por disciplinar a questão a partir dos
próprios termos de uso da rede social.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DE PERFIL
DA FILHA DA AUTORA DE REDE SOCIAL (FACEBOOK) APÓS SUA
MORTE – QUESTÃO DISCIPLINADA PELOS TERMOS DE USO DA
PLATAFORMA, AOS QUAIS A USUÁRIA ADERIU EM VIDA – TERMOS
DE SERVIÇO QUE NÃO PADECEM DE QUALQUER ILEGALIDADE OU
ABUSIVIDADE NOS PONTOS ANALISADOS – POSSIBILIDADE DO
USUÁRIO OPTAR PELO APAGAMENTO DOS DADOS OU POR
TRANSFORMAR O PERFIL EM "MEMORIAL", TRANSMITINDO OU
NÃO A SUA GESTÃO A TERCEIROS – INVIABILIDADE, CONTUDO, DE
MANUTENÇÃO DO ACESSO REGULAR PELOS FAMILIARES ATRAVÉS
DE USUÁRIO E SENHA DA TITULAR FALECIDA, POIS A HIPÓTESE É
VEDADA PELA PLATAFORMA – DIREITO PERSONALÍSSIMO DO
USUÁRIO, NÃO SE TRANSMITINDO POR HERANÇA NO CASO DOS
AUTOS, EIS QUE AUSENTE QUALQUER CONTEÚDO PATRIMONIAL
DELE ORIUNDO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA
APELADA A ENSEJAR RESPONSABILIZAÇÃO OU DANO MORAL
INDENIZÁVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO
PROVIDO (TJ-SP - AC: 11196886620198260100 SP 111968866.2019.8.26.0100, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento:
09/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
11/03/2021).

Consta nos autos que após o falecimento da filha, a autora foi surpreendida com a
exclusão imotivada do perfil de rede social da filha. Alega a autora que se utilizava do perfil
para recordar fatos da vida da filha e interagir com amigos e familiares, inclusive relatando
que tanto ela quanto outros familiares tinham o costume de acessar o perfil diretamente
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com login e senha. Assim, recorreu ao judiciário para reaver o acesso aos dados e
informações que levaram ao apagamento do perfil ou a conversão da obrigação em perdas
e danos.
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Verifica-se que a aceitação aos termos da rede social quando da criação do perfil,
abre espaço a subordinação as regras estabelecidas. Por isso, o pleito foi negado, tendo
em vista que as opções dadas pela rede social se restringem à transformação do perfil em
memorial ou exclusão deste.
Sob o entendimento de que os direitos personalíssimos são intransmissíveis, logo,
extinguem-se com o falecimento do titular, o pleito foi negado, prevalecendo as
disposições da plataforma da rede social Facebook.
Observa-se que, a decisão seguiu a corrente que defende a ideia da
transmissibilidade dos bens com conteúdo econômico aos sucessores do falecido, ao
passo que enquadra a rede social dentro da situação jurídica existencial. Fomentando o
entendimento de que, inexistindo manifestação de vontade do titular – usuário, deve
prevalecer os termos de uso das redes sociais.
À proporção que a emblemática se constrói, a doutrina e a jurisprudência traçam o
caminho a ser mais bem percorrido, sobretudo, por inexistir, até então, disposição legal
específica. Nesse sentido, salta aos olhos a importância de pareceres jurídicos, como os
Enunciados do IDBFAM, visto que, traduzem a posição doutrinária de vários juristas,
fornecendo nortes interpretativos a temáticas que carecem de maiores debates.
Pois bem, conforme novo Enunciado 40 do IDBFAM200, no que concerne à herança
digital, é recomendada a sua transmissibilidade aos sucessores do titular. No entanto,
apresenta ressalvas acerca das hipóteses que envolvem direitos da personalidade, direitos
de terceiros e disposições de última vontade.
Percebe-se que o enunciado, em verdade, segue a mesma linha doutrinária
apontada na jurisprudência supramencionada. Isso, porque faz distinção entre os direitos
decorrentes da personalidade e os direitos patrimoniais, entendendo somente a
200 BRASIL. IDBFAM. Enunciado nº 40. A herança digital pode integrar a sucessão do seu titular, ressalvadas
as hipóteses envolvendo direitos personalíssimos, direitos de terceiros e disposições de última vontade em
sentido contrário. Belo Horizonte, MG: IDBFAM. Disponível em: https://ibdfam.org.br/conheca-oibdfam/enunciados-ibdfam. Acesso em: 28 abr. 2022.
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transmissão dos últimos. Contudo, respeitando quaisquer disposições de última vontade
em sentido contrário, por exemplo, testamento.
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Em outro caso emblemático, o judiciário julgou a demanda dos familiares que
pleitearam a recuperação dos perfis das redes sociais (Facebook e Instagram) de ente
falecido, que em razão de violação de terceiros, tiveram os dados e informações alteradas.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUPERAÇÃO DE PÁGINAS DO FACEBOOK
E INSTAGRAM INVADIDAS E ALTERADAS INDEVIDAMENTE –
SUCESSORES
DE
USUÁRIA
FALECIDA
–
LEGITIMIDADE
RECONHECIDA – DIREITO À PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA –
PROCEDÊNCIA MANTIDA COM CONDENAÇÃO AJUSTADA –
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA
REQUERIDA. . (TJ-SP - AC: 1074848-34.2020.8.26.0100 SP 107484834.2020.8.26.0100, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares. Data de
Julgamento: 31 de agosto de 2021. 10ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 31/08/2021).

Conforme consta em análise do processo, os requerentes obtiveram êxito com a
determinação em juízo na obrigação da requerida em restaurar os perfis objetos da ação
ao estado em que estavam antes das invasões.
Imperante frisar o entendimento do colegiado ao preconizar não só o direito à
memória e ao não esquecimento, como também deixar claro que a modificação das
informações fora feita à revelia daqueles que possuem o interesse e a legitimidade para
buscar a preservação do conteúdo virtual do falecido.
Sendo assim, apesar da jurisprudência pátria não ser a favor da transmissão dos
direitos da personalidade, apresenta parecer promissor em assegurar aos herdeiros o
direito de tutela jurídica dos interesses e reflexos do direito da personalidade do falecido.
Apesar de na primeira jurisprudência apresentada a mãe está requerendo o acesso
ao perfil da filha e na segunda os familiares estarem em busca da restauração dos perfis,
mesmo tratando-se de demandas diferenciadas, guardam similitudes, pois os dois casos
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foram encerrados preservando a mesma finalidade, o resguardo dos direitos
personalíssimos do falecido.
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5 CONCLUSÃO

O uso permanente da internet modificando o social e, ao mesmo tempo,
instaurando uma espécie de “aldeia global” conectada pelas redes sociais, gera novas
situações fáticas que, como não poderia deixar de ser, repercutem no Direito e tornam-se
merecedoras de maiores reflexões.
Considerando que a herança digital abrange todo o conteúdo incorpóreo do
falecido, composto pelos seus bens digitais e que estes bens abarcam senhas, perfis em
redes sociais, jogos online, e-mails e outros bens personalíssimos não suscetíveis de
valoração econômica, permitir o acesso irrestrito a todo esse acervo pode ofender os
direitos da personalidade do falecido.
Trata-se de uma temática pouco explorada, mas que já atrai o interesse jurídico pela
particularidade dos bens digitais que a compõem. A princípio, no que concerne aos bens
digitais patrimoniais é perfeitamente possível a transmissão aos herdeiros, utilizando-se da
interpretação extensiva das regras de direito sucessório constantes no Código Civil.
Por outro lado, os bens digitais de natureza existencial, em razão da sua essência,
acabam suscitando maiores reflexões. Isso porque são compostos pelos dados pessoais do
usuário que apresentam traços de sua subjetividade e estão revestidos pelos direitos
personalíssimos do indivíduo.
Sendo assim, as redes sociais ganham relevo, visto que funcionam como um meio
de interação que guardam uma infinidade de bens digitais existenciais, como fotos, vídeos,
mensagens. Para lidar com essa realidade iminente, as normas jurídicas necessariamente
deverão promover uma tutela diferenciada dos bens existenciais, pois não há como
oferecer um tratamento exclusivamente patrimonial aos bens que tem uma natureza
claramente personalíssima. Por isso, é necessário pensar na proteção dos valores do
usuário falecido, salvaguardando a sua privacidade e eventualmente a de terceiros, mas
também, ponderar com o direito de herança dos herdeiros.
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Ainda que a melhor alternativa seja optar por mecanismos que elucidem
expressamente a vontade do falecido, como o próprio testamento. Sabe-se que o brasileiro
ainda é relutante nas questões que envolvem a morte, ainda vista como um tabu social,
embora seja um evento natural que põe fim à existência humana.
Assim, em razão da ausência de legislação específica disciplinando a herança digital,
por vezes são utilizadas como parâmetro os termos de uso das redes as quais o usuário
consentiu em vida, o que acaba por impedir a transmissão das redes sociais.
Levando-se em consideração tais questões, compreende-se que tal problemática
deva ser levada à apreciação do Judiciário, para que haja a análise das especificidades de
cada caso, respeitando as disposições genéricas do direito sucessório constantes no
diploma cível, como também primando pela proteção dos direitos personalíssimos do de
cujus.
Assim sendo, constata-se que o objetivo geral foi efetivamente atendido, visto que
para a construção da análise pretendida, foi evidenciado ao longo do estudo a proteção
oferecida pelo direito sucessório aos bens do falecido, correlacionando tais normativas aos
bens digitais, em especial as redes sociais.
Além disso, os resultados encontrados na presente pesquisa corroboram para a
elucidação da herança digital no Brasil, visto que será tema cada vez mais presente nas
discussões doutrinárias e jurisprudenciais, especialmente pelo uso crescente das
tecnologias que acarretam na inevitável acumulação de bens digitais. Destaca-se ainda, a
contribuição no sentido de fornecer à comunidade o entendimento acerca dos seus
direitos sucessórios, sobretudo no que tange a sucessão das suas redes sociais,
possibilidade ainda desconhecida por muitos.
Pretendeu-se com o presente artigo contribuir para futuros estudos, estimulando a
pesquisa e o aprofundamento numa temática que apesar do viés contemporâneo, ainda é
embrionária nas pesquisas acadêmicas e científicas. Por fim, em razão da vastidão do tema,
recomenda-se para estudos futuros, pesquisas que explorem a legislação estrangeira a fim
de subsidiar a estruturação do regimento legal nacional no que diz respeito a herança
digital e a possibilidade do testamento virtual.
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INEFICÁCIA DO DIREITO PENAL NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DOMÉSTICOS
VIVENCIADO POR MULHERES
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MILLENA APARECIDA RAMOS GUEDES PINTO:
Bacharelanda em Direito201.
RESUMO: O presente trabalho trata de uma análise da Lei 11.340/2006 conhecida por Lei
Maria da Penha e a Lei 13.104/2015 conhecida como a Lei do Feminicídio e suas eficácias
e/ou ineficácias, tendo como objetivo demonstrar que a violência doméstica contra a
mulher ocorre cotidianamente e que é um problema social que precisa ser corrigido e
reparado, pois causa danos irreparáveis em muitas mulheres pelo mundo, gerando
problemas psicológicos e físicos para o resto da vida. Inicialmente com uma breve análise
geral relacionando a violência doméstica com o Brasil, fase em que será exposto os tipos
de violência doméstica descritos na referida lei. Depois dessa análise, será abordado
detalhadamente cada uma das medidas protetivas de urgência e sua disposição, ao passo
em que se faz possível a análise de sua eficácia e/ou ineficácia.
Palavras-chaves: Lei Maria da Penha, Medidas Protetivas, Violência Doméstica, Mulher.
ABSTRACT: The present work deals with an analysis of Law 11.340/2006 known as "Lei
Maria da Penha" and Law 13.104/2015 known as the Femicide Law and their efficiencies
and/or inefficiencies, aiming to demonstrate that domestic violence against women occurs
daily and that it is a social problem that needs to be corrected and repaired, as it causes
irreparable damage to many women around the world, generating psychological and
physical problems for the rest of their lives. Initially with a brief general analysis relating
domestic violence to Brazilian society, a stage in which the types of domestic violence
described in that law will be exposed. After this analysis, each of the urgent protective
measures and their disposition will be discussed in detail, while it is possible to analyze
their effectiveness and/or ineffectiveness, through field research.
Sumário: introdução. 1.fatores sócioculturais. 2. Processo da violência doméstica. 3. Tipos

de violência. 4. Das medidas protetivas de urgência a vitimas. 5. A ineficácia da lei maria da
penha e as falhas na sua aplicabilidade. Considerações finais. Referências bibliográficas.
INTRODUÇÃO
Tornou-se habitual ler ou ver alguma notícia sobre violência doméstica. Com o início
da pandemia as notícias só aumentaram. A Lei Maria da Penha trouxe mecanismos
201 E-mail: guedesmillena18@gmail.com

312

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

inovadores destacando bem com a medidas cautelares de urgência, cuja finalidade é cessar
a violência doméstica e familiar contra a mulher com procedimentos rápidos que possam
deter a ação do infrator, portanto, existem diversos pontos devemos questionar no que se
refere a sua aplicabilidade, a ação penal competente e os objetivos a serem alcançados
com a referida lei. Diversos fatores deverão ser levados em consideração para que
possamos avaliar se está havendo êxito, principalmente se o mecanismo estatal está
preparado e estruturado para conduzir o problema até o curso final, que é devolver a paz
social, a integridade moral e física a mulher e não destruir a família. Foi um Grande marco
a criação da lei no 11.340/06, “Lei Maria da Penha”, em homenagem a Maria da Penha,
vítima da violência doméstica praticada por seu ex esposo, deixando sequelas irreparáveis
por toda vida.
Em agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, com 46 artigos, do qual
produz mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra mulher
de acordo com a Constituição federal. No ano de 2020, muito símbolos vem sendo criados
para a denúncia de violência, como o X vermelho na mão, a campanha do sinal vermelho
foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), com apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
a ideia é que a mulher consiga pedir ajuda em farmácias, mercados, etc.
A violência contra mulher tem origem a construção desigual do lugar das mulheres
e dos homens, nas mais diversas sociedades. A desigualdade de gênero é a base de todas
as formas de violência e privação das mulheres. Essa desigualdade faz com que o sexo
masculino se sinta superior ao sexo feminino.
Portanto os motivos, são históricas, estruturais e culturais, o papel da mulher por
muitos períodos foi restringido ao ambiente doméstico, sendo vista como um patrimônio
do marido.
Na pandemia o número de casos de violência doméstica cresceu, no mês de março
e abril de 2020, esse indicie subiu 22%. O Brasil se encontra na colocação de 5° lugar no
ranking de países que mais violento para mulheres.
1.FATORES SÓCIOCULTURAIS
Em um contexto histórico e cultural, a sociedade, ao longo de milhares de anos, tem
como figura de poder o Homem, visto como o “cabeça” da família, aquele que leva o
sustento para o lar.
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Contrariamente a mulher é ensinada desde muito nova quais são as suas funções
dentro do ambiente familiar, é ensinado a ela de forma implícita e explicita, começado
pelos brinquedos que são ofertados as crianças de sexo feminino, minicozinha, casinha de
boneca, nenéns de brinquedos dentre muitos outros. Já na pré- adolescência começam as
críticas em relação ao comportamento, como deve andar, falar, sentar, é comum ouvir a
frase “se comporta feito menina”. Na fase adulta, somos analisadas todos os dias, com qual
roupas estamos saindo, se consumimos bebidas alcoólicas. Muitas vezes já não reparamos
mais essas cobranças por serem tão costumeiras no dia a dia.
Por conseguinte, podemos analisar que são os papeis dados as mulheres pela
sociedade, onde não podem sair do roteiro sem que sejam extremamente criticadas.
Ademais, em virtude da legitimação por parte de discursos políticos, religiosos e da
ideologia patriarcal, têm se socialmente encoberto o tema da violência doméstica, presente
no quotidiano de muitas famílias (Caldeira, 2012). Nesse sentido, as desigualdades culturais
entre homens e mulheres, cristalizados em papeis estereotipados, quando acrescidos pela
representação da autoridade da força física masculina, a da sensação de impunibilidade,
terminam por legitimar ou intensificar a violência (Azevedo, 1985).
Inserido a isso, interpretação da mulher historicamente como posse do homem,
sendo subordinada no obedecer a autoridade deles no âmbito domiciliar, o que leva a
materialização da violência. Onde a mulher suporta esse fardo em prol dos filhos,
preservando o núcleo familiar, ou de uma expectativa de mudança do parceiro, como
diversas promessas feitas a ela.
A pratica de violência contra mulher se naturalizou, principalmente no âmbito
conjugal ou doméstico, onde parceiros e são os principais responsáveis pela violência
doméstica.
2.PROCESSO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
O instituto maria da penha acolheu a teoria da Psicóloga norte americana Leonore
Walter responsável pela análise da motivação da violência doméstica e como ela se
perpetua. A Psicóloga dividiu o desenvolvimento da violência em Três fases: Tensão,
agressão física ou psicologia e “lua de mel”.
A primeira fase acontece quando o agressor transparece estar tenso e irritado por
qualquer motivo, tendo acesso de raiva, podendo levar a destruição de objetos e
humilhação da companheira, o conflito relação toma uma proporção de insegurança onde
a mulher é responsabilizada pelos ataques de ira do companheiro, ela acaba ficando
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sempre alerta tomando medidas para evitar conflitos aparentes, justificando a agressão
para si mesma baseado no fato do agressor não está bem ou está estressado com o dia a
dia.
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Segunda fase é quando a agressão física ou psicológica é mais forte, geralmente
sobre o pretexto de que o homem tem que corrigir a mulher ou porque ele perdeu o
controle. Nessa fase a mulher pode apresentar estres pós-traumático, com ansiedade, ou
ficar paralisada e confusa, com medo e se sentir só, dentre outros problemas de saúde.
Podendo reagir e denunciar ou sair da relação.
A terceira fase “lua de mel” é caracterizada pelo arrependimento do agressor, que
passa a proporcionar momentos bons e promessas de mudanças assim como procurar
ajuda para controlar a raiva. Esse é o período de calmaria, já que a uma expectativa de
mudança no perfil do agressor. Diante disso faz com que a vítima permaneça no ambiente
domiciliar.
Motivos que levam a vítima permanecer em um relacionamento violento são:
Dependência emocional baseado no pensamento de que não vai achar outra pessoa
melhor, dependência financeira, valorização do núcleo familiar, idealização do amor, medo
do desamparo e de não conseguir seguir a vida sozinha. Desta maneira a mulher forçada
a dar outra chance ao relacionamento com medo, remorso, culpa e ilusão.
3.TIPOS DE VIOLÊNCIA
Tipo de Violência sofridas pelas vítimas são: Violência física, violência psicológica,
Violência patrimonial, violência sexual.
A violência física, são aqueles que se faz uso da força física com intuito de ferir a
vítima, podendo deixar marcas ou não, por exemplo, chutes, socos tapas, dentre outro.
Sendo o tipo de violência mais comum.
A violência psicológica, usada na intenção de causar danos emocionais, ferindo a
autoestima, visando degradar e controlar a vítima. Essa violência é a mais difícil de ser
identificada, pois não há marcas visíveis aos olhos.
Violência patrimonial, de acordo com a lei Maria da Penha é “entendida como
qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades”.
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Violência sexual, ocorre quando a vítima é forçada a manter relações sexuais contra
a sua vontade e sem o seu consentimento, geralmente obtida por meio violento e de
coerção.
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Logo depois disso o ciclo de violência se repete, com o tempo o intervalo entre uma
fase e outra vai diminuindo, as agressões passam a se cada vez mais frequentes e mais
tensas, podendo levar a morte da vítima.
Nessa perspectiva, entra o questionamento de como a sociedade atua nessa relação.
Deve haver conscientização, mas a conscientização sozinha não funciona, tem que haver
medidas punitivas efetivas, a conscientização do agressor e apoio para com as vítimas. O
Nosso sistema é falho nesse sentido, deixando a desejar a proteção das vítimas, fazendo
com que os indicies de violência doméstica continue crescendo consideravelmente.
4.DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA A VITIMAS
As medidas protetivas de urgência a vítima estão listadas nos artigos 23 e 24 da Lei
nº 11.340/2006 – Maria da Penha:
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras
medidas:
I - Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou
comunitário de proteção ou de atendimento;
II - Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao
respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos
direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - Determinar a separação de corpos.
[…]
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal
ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá
determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:
I - Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à
ofendida;
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II - Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de
compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa
autorização judicial;
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;
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IV - Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por
perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz
oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos II e III
deste artigo. ”
5.A INEFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA E AS FALHAS NA SUA APLICABILIDADE.
A pesar de haver proteção as vítimas de violência domesticas, essas circunstâncias
não podem ficar somente em função do Direito Penal, O estado deve implantar medidas
para que o agressor seja submetido a tratamento para seu regresso ao ambiente familiar,
bem como penalidade relativa ao crime cometido.
O código Penal Brasileiro trouxe algumas penas restritivas de direito que se
enquadram para os agressores que praticam violência domicilias e doméstica.
Código Penal Artigo 43- As penas restritivas de direito são: I - Prestação pecuniária;
II- Perda de bens e valores; III - (VETADO) IV-Prestaçãodeserviçoà comunidade ou
entidades públicas; V - Interdição temporária de direitos VI- Limitação de fim de semana.
Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de
permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em
casa de albergado ou outro estabelecimentoadequado. Parágrafo
único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado
cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.
Essas medidas são tomadas para que haja a conscientização do agressor, para que
possam entender e refletir que sobre seus atos.Neste sentido o Estado é falho, existem
essas normativas no código penal para serem exercidas, mas não há profissionais
suficientes atuando na área psicossocial.
As medidas protetivas foram criadas par proteger, exclusivamente, as vítimas.
Portanto há uma falha na execução dessas medidas mediante a falta de estrutura do Estado
e dos Órgãos Governamentais. Fato recente, Uma Moradora de Palmas-TO, relata que
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sofreu violência doméstica. O Agressor era o cônjuge do qual era casa a 30 anos “Amolou
a faca e veio me matar”.
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Outra tentativa aconteceu já havia saído de casa, o agressor não aceitou a separação:
“Estava chegando em casa do trabalho, peguei carona com um colega,
quando desci do carro, quando virei para trás, ele estava avançando
em direção ao rapaz com o facão na mão. O rapaz desviou e foi
embora, então ele veio para cima de mim gritando que ia me matar”
O Ex marido da vítima ficou preso por 9 (nove) meses, e já se encontra. Podemos
notar o número de mulheres que, vítima de agressão, que denunciam vem aumentando,
porém, as medidas protetivas não estão sendo aplicadas com eficácia.
A Lei Maria da Penha é eficaz e competente, porém, há falhas na sua aplicabilidade
e isso se dá no Poder Executivo, Judiciário e no Ministério Público gerando impunidade na
apuração do fato em si, conforme afirma o jurista Miguel Reale Júnior em entrevista
realizada ao Jornal Recomeço, com a Tribuna do Direito.
A administração pública tem o dever criar mecanismos de proteção as vítimas de
violência domesticas. Neste interim a lei garante direitos às mulheres violentadas, o
governo tem o papel de propor condições para proteção da vítima, construindo lares com
profissionais competentes para ressocialização do ser humano com traumas psicológicos,
físicos e morais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Número de mulheres que sofrem violência doméstica vem crescendo
independentemente da evolução dos direitos e das medidas protetivas.
A diversa forma de manifestação de violência é de forma física, muitas vezes
causando danos irreparáveis a vítima e em diversos caso, levando a sua morte.
Com o surgimento da Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, criada
para cumprir os requisitos impostas por acordos internacionais feitos pela Convenção de
Belém do Pará, ratificados em 1995, e pela Convenção sobre Eliminação de todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher.
Esta lei se dá origem a história de Maria da Penha, uma mulher que sofreu diversos
ataques de seu companheiro, que tentou matá-la por 2 (duas) vezes, deixando a
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paraplégica. Mas nada disso a impediu de lutar por seus direitos, ajudando assim milhares
de mulheres que se encontram na mesma situação que ela esteve.
A propósito dessa lei é foi criar dispositivos de prevenir e coibir agressões a
mulheres. As medidas protetivas foram criadas para proteger a vítima, mas não é o que
ocorre, visto que, não estão sendo aplicadas de acordo com a Lei 11.340/06.
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A eficácia da lei passou a ser questionada, visto que sua aplicação não tem sido
eficaz nas resoluções de conflitos, gerando revolta e questionamento da sociedade.
Mulheres vítimas de violência doméstica, denunciam, prestam queixa, mas não é tomada
nenhuma medida, e muitas vezes só se toma medida quando já é tarde para evitar estragos
irreversíveis. Sendo assim, compete aos órgãos competentes exercer conforme a Lei que
ampara a mulher, vítima da violência doméstica.
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RESUMO: O presente trabalho visa responder de que forma as relações político partidárias
afetam e interferem na tripartição de poderes no Brasil e causam a politização do judiciário.
Dessa forma, a pesquisa objetivará a revisão da bibliografia relacionada a partidos políticos
e tripartição de poderes, além da doutrina constitucional e eleitoral, as decisões
jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e/ou da Suprema Corte. Desse modo, levando à
compreensão de como a situação político-social brasileira chegou à situação de total
insegurança jurídica e, ao contraponto, a confiança política-doutrinária cega. Têm-se,
portanto, grande importância social e acadêmica, ao passo em que trata de aspectos
sociais, doutrinários e jurisprudenciais, trazendo maior bagagem à comunidade jurídica.
Destarte, a pesquisa demonstrou que não apenas a relação política dos poderes Legislativo
e Executivo os aproximou e quase os uniu, como também gera, certa pressão política
dentro da cúpula do Poder Judiciário, expressando a base da Politização do Judiciário,
situação essa criada pela desvirtualização da finalidade dos partidos políticos por interesse
de seus representantes, além de ferir, implicitamente, o sistema de pesos e contrapesos
intrínseco da teoria da tripartição de poderes adotada pela Constituição Federal Brasileira.
Palavras-chave: Partidos Políticos; Política; Politização; Legislativo; Executivo; Judiciário.
ABSTRACT: The present work aims to answer how party political relations affect and
interfere in the tripartition of powers in Brazil and cause the politicization of the judiciary.
In this way, the research will aim to review the bibliography related to political parties and
the tripartition of powers, in addition to constitutional and electoral doctrine, the
jurisprudential decisions of the Superior Courts and/or the Supreme Court. In this way,
202 E-mail: jesusvictorrt@outlook.com.br
203 Ma. Andréia Nádia Lima de Sousa Pessoa, Professora do Curso de Direito do Centro Universitário Santo
Agostinho – UNIFSA, Mestra pela Universidade Católica de Brasília – UCB, E-mail: andreianadia@hotmail.com

321

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1088 de 21/05/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

leading to the understanding of how the Brazilian political-social situation reached a
situation of total legal insecurity and, in contrast, blind political-doctrinal trust. It is,
therefore, of great social and academic importance, as it deals with social, doctrinal and
jurisprudential aspects, bringing greater baggage to the legal community. Thus, the
research showed that not only the political relationship of the Legislative and Executive
powers brought them together and almost united them, but also generates a certain
political pressure within the dome of the Judiciary, expressing the basis of the Politization
of the Judiciary, a situation created by the de-virtualization the purpose of political parties
in the interests of their representatives, in addition to implicitly violating the system of
checks and balances intrinsic to the theory of tripartite powers adopted by the Brazilian
Federal Constitution.
Keywords: Political Parties; Policy; Politicization; Legislative; Executive; Judiciary
Sumário: 1. Introdução – 2. A Tripartição ou Separação de Poderes: 2.1 A Evolução da
Separação de Poderes; 2.2 Os Poderes no Brasil. 3. Relação Partidária e Interação
Legislativo-Executivo: 3.1 Partidos Políticos; 3.2 Legislativo e Executivo. 4. Poder Judiciário:
4.1 Aspetos Relevantes da Supremacia Judiciária e do Ativismo Judicial; 4.2 Politização Do
Judiciário. 5. Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 criou os mecanismos e a possibilidade para que
os próprios poderes, dentro dos limites de cada um, pudessem colocar as normas
constitucionais de lado e por meio de votos, influenciar e interferir um poder no outro,
muitas vezes passando por cima das próprias competências ou até mesmo deixando de
cumprir aquilo que lhe é competente apenas porque não é conveniente ou para não se
indispor com determinado ramo político.
Apesar da Constituição Federal atribuir o voto direto, a participação popular
dentro do contexto político brasileiro, se dá por meio da representação de políticos em
mandatos, podendo contar com a participação popular nos casos dispostos em lei,
caracterizando a democracia semidireta representativa (MORAES, 2020). Infelizmente, o
que se tem no contexto atual brasileiro são chapas políticas que englobam tanto pessoas
do legislativo e do executivo, assim, criando laços políticos entre poderes distintos.
Ao analisar o contexto social brasileiro, o que se observa é uma super confiança
no Poder Judiciário e a absoluta falta de confiança nos demais poderes, seja por
ineficiência, seja por casos de corrupção. O fato é que, a tripartição de poderes, no Brasil,
atualmente, está relativizada. Têm-se, assim, o Poder Judiciário interferindo severamente
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dentro dos outros poderes, inclusive, quase criando uma espécie de “super Poder”, e temos
o executivo e legislativo muito próximos, quase se tornando um único poder.
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É importante notar que, com a relativização da tripartição de poderes, as
pessoas que estão nos mais altos cargos veem desculpas ou até mesmo as criam para
poder interferir nos outros poderes. Especialmente após o início da pandemia, em março
de 2020, o que se observa é a constante intervenção de um poder no outro, em especial o
poder judiciário no executivo e a ineficácia da divisão e atribuição de competências entre
os poderes.
Portanto, necessário se faz um estudo aprofundado, com metodologia da
revisão bibliográfica da bibliografia Constitucional a respeito dos partidos políticos, as
relações partidárias e sua influência e interferência na tripartição de poderes, bem como é
importante que se compreenda como a situação se agravou a tal ponto e, como a
Constituição Federal tornou tudo isso possível.
Têm-se, para tanto, a revisão bibliográfica acerca do tema relativa tripartição de
poderes e relações político partidárias no Brasil, abrangendo assim, temáticas políticas,
doutrina constitucional e eleitoral, com enfoque na politização do Poder Judiciário, além
da contextualização histórica, doutrinária e social dos institutos e teorias acerca da temática
principal já citada.
Nessa linha, o presente trabalho consistirá em 3 capítulos, o primeiro, tratará a
respeito da teoria da tripartição de poderes, iniciando com a evolução histórica da teoria
supramencionada, até a aplicação dela na contemporaneidade, levando em conta a relação
dos poderes no Brasil. O capítulo seguinte tratará a respeito da evolução dos partidos
políticos, a função social e também da relação político partidária entre os poderes
Legislativo e Executivo. Por fim, o último capítulo versará sobre o Poder Judiciário, além de
nuances a respeito do ativismo judicial e supremacia judicial, bem como a forma que se dá
a Politização do Judiciário.
Dessa maneira, têm-se como principais objetivos a análise da forma em que as
relações político partidárias afetam e interferem na tripartição de poderes bem como a
constitucionalidade destes atos. Ademais, visa-se a coleta das jurisprudências das Cortes
Superiores para a revisão comparada com a doutrina pátria e conseguinte análise
jurisprudencial e doutrinária acerca do tema abordado. Por fim, busca-se responder a
principal pergunta que surge, sendo essa o problema da presente pesquisa: de que forma
as relações político partidárias afetam e interferem na tripartição de poderes no Brasil e
causam a politização do judiciário?
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2 A TRIPARTIÇÃO OU SEPARAÇÃO DE PODERES
2.1 A Evolução da Separação de Poderes
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O princípio da separação de poderes ou teoria da tripartição de poderes vem
sendo debatido desde séculos atrás. Lenza (2020) afirma que se iniciou o debate acerca de
uma suposta “tripartição de poderes” ainda na Antiguidade grega, tema proposto pelo
filósofo Aristóteles em sua obra “Política”.
Para Aristóteles, haveriam três funções que deveriam ser exercidas pelos
soberanos, quais sejam, a função legislativa, ou seja, de edição de normas gerais, a função
executiva, de administrar a aplicação das normas e ainda, a função de julgamento a qual
nasceria perante lides na aplicação das normas criadas no caso concreto.
Aristóteles já havia identificado a existência de três funções ou poderes a serem
exercidos por aqueles que se encontram no poder, no entanto, pelo momento histórico
em que se encontrava, determinou que todos esses poderes deveriam ser exercidos por
apenas uma pessoa, o monarca. (LENZA, 2020)
Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, trouxe uma inovação no
entendimento das funções estatais, agora, não atribuindo-as apenas ao monarca, mas
entendendo que deveriam ser atribuídas a órgãos diversos e soberanos entre si, assim,
cada função corresponderia à um órgão autônomo e não submisso ao monarca.
(MONTESQUIEU, 1996)
Assim, corroborando com os ideais da evolução do pensamento de Aristóteles
para a então teoria da tripartição de poderes proposta por Montesquieu, têm-se que:
A proposta da separação dos poderes tinha duas bases
fundamentais, inicialmente à proteção da liberdade individual e de
outro lado aumentar a eficiência do Estado, haja vista uma melhor
divisão de atribuições e competências tornando cada órgão
especializado em determinada função. Todo este ideal que fora
resistido de início teve como objetivo à época diminuir o absolutismo
dos governos. (GIRARDI; MIRANDA, p. 7, 2019)
Portanto, a evolução da ideia de divisão das atribuições estatais adveio
especialmente da dualidade entre a liberdade individual e a descentralização do poder
estatal, o qual era exercido exclusivamente pelo monarca, gerando assim, poderes com
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igual hierarquia, autonomia e força, nivelando e limitando o poder do monarca e a tomada
de atitude do mesmo.
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Há de se notar que, a ideia de separação de poderes, atribuindo os poderes a
órgãos distintos, adveio também de uma série de acontecimentos históricos, políticos e
sociais, como exemplo, a Revolução Gloriosa com a consagração da Bill of Rights de 1689,
permitindo assim que fosse reconhecida a existência e dando poder ao Parlamento como
entidade/órgão constitucional isento de controle forçado pelo Monarca, ademais,
reconheceu os juízes como “peças” independentes desses poderes/órgãos já citados,
assim, se aproximando da forma de separação de poder há atualmente. (FERREIRA FILHO,
2012)
A respeito do tema, o ex-Ministro do STF, Celso de Mello, já discorreu em
mandado de segurança (MS 23452), defendendo a tese de que a separação de poderes
deriva da necessidade de conter os excessos que os órgãos encarregados de cada poder
possam cometer, sendo assim, uma garantia para a população da proteção de seus direitos
e também um protetor dos direitos e garantias assegurados pela Constituição, além de
coibir a sobreposição de um Poder a outro. (BRASIL, 2000)
Importante notar que a expressão “separação ou tripartição de poderes” pode
ser tida como incoerente ou equivocada. Destarte, o poder é uno e indivisível, sendo um
atributo do Estado de Direito. Contudo, o legislador ao criar o texto constitucional não
pareceu se atentar ao mesmo e colocou no artigo 2º, a expressão “São Poderes (...).”,
ademais, ainda dividiu os poderes expressamente, ao dispor nos artigos 44, 76 e 92 da
Constituição, sobre os poderes, respectivamente, Legislativo, Executivo e Judiciário.
(LENZA, 2020)
Assim, superado o entendimento sobre como se deu a evolução da teoria da
tripartição de poderes e a adesão ao Brasil, passa-se agora ao estudo, de forma
pormenorizada, como ela foi incorporada aos Poderes e quais consequências advieram da
incorporação e utilização do sistema de freios e contrapesos inerente ao tema.
2.2 Os Poderes no Brasil
Com uma visão ainda bem atual da real divisão das funções estatais, Canotilho
e Moreira (1991) trazem o entendimento de que todo sistema governamental que
contenha diversos órgãos irá precisar que esses órgãos se correlacionem por meio de uma
lealdade constitucional, a qual compreenderá a cooperação dos órgãos para realizar seus
deveres constitucionais com a menor quantidade de atrito possível, bem como que os
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titulares destes órgãos possam, individualmente, respeitar uns aos outros, dá o suporte
necessário a cada um e renunciar qualquer tipo de abuso de poder ou superioridade entre
uns e outros.
Nesse diapasão, a técnica utilizada pelos poderes para fazer a balança de poder
se equilibrar, reside nos poderes atípicos de cada poder, assim, na falta de ação de um dos
poderes, o outro poder poderá se manifestar e adentrar minimamente no outro poder de
modo a suprir a necessidade daquela ação ou de modo a fazer com que o poder que foi
inerte, seja ativo e cumpra seu dever.
Ademais, os poderes tendem a criar mecanismos dentro de seus ritos que
envolvam outros poderes, assim, podendo melhorar o controle de um poder sobre o outro,
são exemplos disso: o veto presencial na elaboração de leis, a indicação de ministros para
a Suprema Corte, a discussão parlamentar a respeito de medidas provisórias editadas pelo
Presidente da República, entre outros. (BONAVIDES, 2000)
Nesses termos, a Constituição Federal traz previsão legal para tais ritos e votos,
apesar de não observar o aspecto humano envolvido, qual seja, as virtudes, eticidade,
moralidade, cooperação, orgulho e soberba de cada pessoa que foi escolhida para deter
poderes para influenciar uma nação. Assim, como já afirmava Montesquieu, aquele que
possui poder, cedo ou tarde será levado a abusar daquele poder, por suas virtudes não
imporem limites. (MONTESQUIEU, 1996)
Passando a analisar o exemplo do processo para seleção dos Ministros da
Suprema Corte Brasileira, observa-se um processo político que envolve os três poderes,
iniciando pelo Chefe do Poder Executivo, passando pelo Senado Federal e finalizando na
nomeação de um novo Ministro, conforme os artigos 84, XIV, 101 da Constituição Federal.
(BRASIL, 1988)
Esse contexto político gera uma conexão entre o Chefe do Executivo e um
Ministro da Suprema Corte, fazendo com que o Ministro indicado possa ser considerado
aliado de determinado grupo político, pois o mesmo foi aprovado tanto pelo Presidente
da República como por Senadores, todos integrantes de grupos políticos.
Portanto, ainda que seja permitida pela Constituição Federal, não foi
considerado o contexto social e político em que isso se dá, visto que, o Presidente da
República, juntamente com seu grupo político, se obtiverem a maioria dentro do Senado
Federal, a eleição ao cargo de Ministro se tornará completamente política, subjetiva e
arbitrada por um determinado grupo político que poderá ser favorecido, havendo assim,
intervenção direta do poder Legislativo e do Executivo dentro do Judiciário.
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Para melhor esclarecimento a respeito do tema, passa-se a elucidação a respeito
dos partidos políticos, bem como a relação e conexão dos mesmos com os poderes
legislativo e executivo agindo como uma certa “união de poderes”, fazendo com que
ambos os poderes ajam em conjunto.
3 RELAÇÃO PARTIDÁRIA E INTERAÇÃO LEGISLATIVO-EXECUTIVO
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3.1 Partidos Políticos
O sistema social democrático brasileiro é embasado na democracia semidireta
ou participativa, assim, tem-se os representantes eleitos pelo povo para representar a
vontade do mesmo no Congresso, bem como, a atuação conjunta do povo através do voto,
plebiscito, referendo e iniciativa popular, assim como dispõe o artigo 1° da Lei 9.709/98
(BRASIL, 1998). Há de se observar que, a criação de partidos políticos, visa, de dentro pra
fora reunir pessoas com as mesmas ideologias e tentar conquistar, dentro do Congresso
Nacional alguma representação daquele grupo de pessoas.
O sufrágio universal fez com que a maior parte da população, senão ela toda,
pudesse participar e influenciar nas eleições de representantes do povo. Para facilitar a
eleição e até para facilitar o entendimento das pessoas sobre as ideologias de cada
candidato, criou-se os partidos políticos, os quais defendem determinados princípios e,
aqueles filiados, em tese, também o defendem, criando assim, grupos organizados que
defendem uma ideologia.
Dessa maneira, esses grupos organizados começaram a concorrer às eleições
em busca de poder surgindo o chamado “partido de massa”. Grande parte da população
começou a se filiar a determinados partidos, alguns defendendo direitos trabalhistas, novas
políticas públicas, possibilidade de auxílio governamental, livre comércio, entre outras
promessas.
Contudo, observa-se que, ao reunir o maior número de simpatizantes, era mais
fácil para aqueles que estavam a frente decidirem o caminho que todos os outros iriam
seguir, ademais, com os meios midiáticos a disposição daqueles no poder, a influência e a
possibilidade de realizar uma doutrinação militante se tornou mais simples e rápida, bem
como a facilidade para colher os recursos doados por aqueles “cegos” pela ideologia
apresentada e controlada pelo partido. Não obstante até mesmo protestos e movimentos
em prol do partido se tornaram mais simples de serem orquestrados, visto a credibilidade
do mesmo em face dos filiados. (FERREIRA FILHO, 2012)
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Os partidos de massa se tornaram o padrão atual do sistema político partidário
brasileiro. Contudo, é preciso saber que, apesar de necessários para o exercício da
democracia, são um mal para a própria democracia. Observando o caráter dos partidos
políticos, há uma oligarquia, onde poucos instruem e comandam, além de terem a
facilidade para influenciar a própria ideologia do partido. Destarte, podem usar os recursos
econômicos para a propaganda com fins particulares, ou seja, disfarçar a ideologia
particular de um líder, como a ideologia do partido como um todo e assim, manipular e
controlar as informações que os filiados têm acesso. (FERREIRA FILHO, 2012)
Ademais, o STF já se posicionou confirmando o acima descrito, na ADI n 5394
DF, tendo como relator o exímio Dr. Alexandre de Moraes, ao afirmar que o maior desafio
do sistema democrático brasileiro é “o de fortalecer os mecanismos de controle dos
diversos grupos de pressão”, não permitindo assim que exista a possibilidade de algum
ator invisível de poder possa usar de sua condição financeira para desequilibrar o pleito
eleitoral e/ou a gestão governamental. (BRASIL, 2019). Segue a íntegra da ementa do
julgado para melhor elucidação e contextualização do exposto.
CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO
ABSOLUTO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DE SUSTENTAÇÃO DO
SISTEMA DEMOCRÁTICO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR. ART. 28, §
12, DA LEI FEDERAL 9.504/1997 ( LEI DAS ELEICOES). PRESTAÇÃO DE
CONTAS DAS DOAÇÕES DE PARTIDOS PARA CANDIDATOS.
NECESSIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DOS
PARTICULARES
RESPONSÁVEIS PELA DOAÇÃO AO PARTIDO. EXIGÊNCIA
REPUBLICANA DE TRANSPARÊNCIA.
1. O grande desafio da Democracia representativa é fortalecer os
mecanismos de controle em relação aos diversos grupos de pressão,
não autorizando o fortalecimento dos “atores invisíveis de poder”,
que tenham condições econômicas de desequilibrar o resultado das
eleições e da gestão governamental.
2. Os princípios democrático e republicano repelem a manutenção
de expedientes ocultos no que concerne ao funcionamento da
máquina estatal em suas mais diversas facetas. É essencial ao
fortalecimento da Democracia que o seu financiamento seja feito em
bases essencialmente republicanas e absolutamente transparentes.
Prejudica-se o aprimoramento da Democracia brasileira quando um
dos aspectos do princípio democrático — a democracia
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representativa — se desenvolve em bases materiais encobertas por
métodos obscuros de doação eleitoral
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3. Sem as informações necessárias, entre elas a identificação dos
particulares que contribuíram originariamente para legendas e para
candidatos, com a explicitação também destes, o processo de
prestação de contas perde em efetividade, obstruindo o
cumprimento, pela Justiça Eleitoral, da relevantíssima competência
estabelecida no art. 17, III, da CF. 3. Ação Direta julgada procedente.
(STF - ADI: 0007065-35.2015.1.00.0000 DF, Relator: Alexandre de
Moraes, Data de Julgamento: 22/03/2018, Data de Publicação:
18/02/2019)
Não obstante, os partidos políticos são – até mesmo por causa da democracia
semidireta – os meios pelo qual se exprime a opinião pública de diversos grupos. A opinião
pública é formada a partir das experiências de cada pessoa como um grupo, mas
especialmente pela informação que ela recebe por todos os meios midiáticos, ou seja, é
uma convergência de opiniões individuais.
Infelizmente, sempre haverá aquela(s) pessoa(s) que controla(m) os meios de
comunicação em massa e, assim, detém um papel crucial na formação das opiniões
individuais, podendo assim, manipular ou induzir a opinião pública para um determinado
sentido que seja conveniente a determinado grupo. Assim, mesmo regimes totalitários,
podem parecer completamente democráticos perante a população por fazer apenas o que
o povo “quer”, ou foi perpetuado neles por meio da propaganda e difusão de ideologia.
(FERREIRA FILHO, 2012)
Portanto, para evitar a situação de manipulação ou indução de pensamento
coletivo, deve-se privar ao máximo pela diversidade de meios de comunicação e de
empresas do ramo, assim, não permitindo que exista o monopólio de nenhum meio de
comunicação, dessa maneira, fazendo com que a democracia seja realística.
As pessoas, individualmente, têm uma certa dependência por governantes,
assim, precisam de pessoas para orientá-las no que fazer, para tomar decisões por elas,
para fazerem serem cumpridas as leis, os anseios gerais da população, para serem os alvos
quando as coisas não saírem como o esperado, bem como para serem exaltadas quando
conseguirem suprir os anseios que foram colocados em cima daqueles “líderes”. Dessa
maneira, as massas criam uma espécie de gratidão política e chegam quase a uma
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adoração de “líderes” que estão à frente, que não mudarão, que sempre protegerão os
anseios daqueles que os apoiam. (GAMA, 2017)
Importantíssimo salientar, correlacionando a separação de poderes com os
partidos políticos, que a separação de poderes, atualmente, é quase tida apenas como
teórica e, quando disciplinada juntamente com os partidos políticos, observa-se uma quase
união entre os poderes legislativo e executivo, união essa proveniente da filiação
partidárias entre os membros do poder legislativo e os chefes do poder executivo, o que
fica claro quando o mesmo partido político detém a maioria parlamentar e o Executivo é
daquele mesmo partido. (FERREIRA FILHO, 2012)
Seguindo nessa linha de raciocínio, normal é compreender que, a partir do
momento que um partido político consegue “unir” os poderes legislativo e executivo, há,
de certa forma, uma sobreposição de poderes, já que a balança agora não comporta mais
três poderes distintos, mas sim dois poderes unidos em um só e um outro poder separado,
causando um desequilíbrio no sistema de pesos e contrapesos, pois, as rédeas que cada
poder puxaria para equilibrar os poderes de cada poder, agora não serão puxadas entre o
legislativo e o executivo.
Assim, o que se tem é um limiar muito pequeno entre democracia e “ditadura
da maioria”, ao se ter um único partido político podendo direcionar as ações e ideologias
de toda uma nação, estado ou cidade, por si só, apenas por deter a maioria no âmbito
parlamentar, bem como no Executivo, podendo agir de forma quase que ditatorial e
inquisitiva apenas por deter proteção constitucional.
Portanto, pela própria ideologia do sistema de freios e contrapesos dos poderes
estatais, o poder Judiciário deve intervir em determinadas ações dos outros poderes, o que
dá possibilidade a um ativismo judicial para a proteção de determinadas garantias e
deveres constitucionais. (TEIXEIRA, 2012)
Dessa maneira, ao compreender toda a sistemática política dos partidos
políticos, a evolução histórica, as técnicas partidárias e a finalidade dos mesmos, deve-se
passar à análise da relação legislativa-executivo para melhor entendimento de como o
meio social e político se correlaciona ao subjetivo de cada integrante desses poderes, além
de entender a relação institucional dos dois poderes.
3.2 Legislativo e Executivo
Iniciando a abordagem da relação entre Legislativo e Executivo, parte-se do
pressuposto que ambos têm suas competências e organização bem definidas pela
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Constituição Federal, como se percebe no título IV, capítulos I e II, respectivamente. Assim,
toda a atuação e procedimento está amparado no texto constitucional.
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Porém, o texto constitucional não expressa como deve se dar a relação entre
ambos os poderes supramencionados, restando assim, à praxe, ética, moral e subjetivismo
de cada integrante desses poderes. É, pois, a partir disso que se nota que o sistema político
multipartidário se dá através de concessões, acordos e contramedidas interpostas uns em
face dos outros, gerando uma espécie de relação íngreme e tênue. (VERDE, 2017)
Não obstante, por se tratar de poderes interligados através de conexões
partidárias e políticas, gera-se uma proteção dos membros de uma mesma coligação,
fazendo com os mesmos sem intocados até pela lei, a exemplo do que houve com o exPresidente Michel Temer, que havia sido denunciado pela Procuradoria Geral da República
pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. (G1, 2017)
No caso em análise, a Câmara dos Deputados rejeitou o envio da denúncia ao
Supremo Tribunal Federal, desse modo, fazendo com que o processo ficasse paralisado até
o fim do mandato eleitoral do ex-Presidente Michel Temer, prejudicando seriamente a
obtenção de provas e o correto andamento do processo, visto que o mandato ainda
perdurou por 2 (dois) anos, e durante esse tempo o processo se encontrou totalmente
paralisado.
Ainda sobre a relação intensa entre o Legislativo e o Executivo, observa-se o
caso da ex-Presidente Dilma Rousseff, onde a mesma não teve a mesma “habilidade”
política de Temer e acabou passando pelo processo de Impeachment por não ter a maioria
do Congresso Nacional aliada a ela, sendo votado e aprovado o início do processo de
Impeachment por 367 votos a favor e apenas 137 contra, em sessão realizada pela Câmara
de Deputados. (SENADO NOTÍCIAS, 2016)
Observados os casos supracitados, nota-se que a relação político-partidária
entre os integrantes dos poderes legislativo e executivo faz com que as rédeas da nação
sejam puxadas com base em um determinado grupo de pessoas, beirando a uma
oligarquia. Contudo, vale lembrar que, todas as atitudes tomadas, nos casos ilustrados,
pelos integrantes dos poderes, foram realizadas com embasamento legal, já que são
embasados na Lei do Impeachment, lei 1079/50, bem como na Constituição Federal.
Portanto, observa-se que, atualmente, as eleições não são mais unas, visto que
quando se elege algum candidato do executivo, necessariamente também está elegendo
a ideologia defendido pelo partido político daquele candidato, pois esse está preso ao
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sistema de concessões, acordos, retaliações e projeções que o partido que ele integra tem
e espera desse candidato.
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4 PODER JUDICIÁRIO
O Poder Judiciário é o poder que tem, primordialmente e principalmente, a
função jurisdicional, o dever de julgar, se utilizando da jurisdição para tal fim. Pode-se
conceituar jurisdição como um meio pelo qual o Estado, se utilizando da figura do juiz,
substitui as partes dentro de um processo, de forma imparcial, para tentar solucionar
pacificamente os conflitos decorrentes da aplicação de direitos e deveres, podendo
expressar de forma imperativa o preceito, por uma sentença de mérito, ou ainda através
de uma execução forçada (LENZA, 2020).
É notadamente intrínseco ao Poder Judiciário a aplicação das leis para a solução
das lides, e para isso, diferentemente de todos os demais poderes, os integrantes (juízes)
do judiciário não estão sujeitos a trocas periódicas como estão os vereadores, prefeitos,
deputados, etc. Dessa forma, facilitando e garantindo que eles possam exercer suas
funções sem receio de retaliação ou perda de cargo (LENZA, 2020).
Nessa perspectiva, entendendo a função primordial do Poder Judiciário e a sua
competência, no que se segue, é preciso que se compreenda de que forma a atividade
judicial, ainda que por força constitucional, leva o Poder Judiciário a uma via contrária à
sua designação original e fere a relação jurisdicional de imparcialidade.
4.1 Aspetos Relevantes da Supremacia Judiciária e do Ativismo Judicial
O Brasil vive um momento em que, uma crise institucional e descrença nos
poderes legislativo e executivo, elevou o poder judiciário a um nível maior de importância.
Há de se falar que, desde a separação de poderes proposta por Montesquieu até a
atualidade, nunca se deu tanta importância ao poder judiciário como está se dando agora.
Dessa maneira, deve-se elencar alguns pontos, em primeiro lugar há uma relativa
supremacia judicial se sobrepondo sobre os outros poderes, segundo, há uma politização
das decisões judiciais que estão tentando se adequar ao contexto social e político brasileiro
(GAMA, 2017).
Em relação ao primeiro ponto, é necessário que se entenda que a própria
Constituição Federal de 1988 trouxe em seus artigos 100 e seguintes, o estabelecimento
da Corte Superior Brasileira que deveria ser a guardiã da Constituição, independentemente
de quem a inflija. Dessa maneira, a Carta Magna Brasileira permitiu que o Poder Judiciário
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interferisse nos outros poderes de forma ativa, seja para suprir uma lacuna, seja para
suprimir algum abuso de poder ou mesmo impedir situações inconstitucionais.
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Dessa maneira, o Poder Judiciário passou a ter jurisdição e competência para
invalidar atos do legislativo ou mesmo interpretar determinadas normas e assim, por meio
de súmulas, determinar aplicação diversa da prevista em lei e até mesmo a criação de novos
direitos (MAIA, 2020).
Percebe-se que o Poder Judiciário, atualmente, não sofre controle por nenhum
outro Poder que não ele mesmo, assim, decisões proferidas por este poder, só serão
reanalisadas por ele próprio em instâncias superiores. Contudo, quando a Corte Suprema
profere alguma decisão, não há quem possa, a não ser a própria Corte, rever ou revogar
tal decisão. Assim, o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões que interferem
ativamente nas áreas do Executivo e Legislativo, seja determinando ações ao Presidente da
República, seja reconhecendo direitos à grupos sociais que a lei ainda não dispunha sobre
(MAIA, 2020).
Assim, têm-se confundido e correlacionado essa atuação proativa do Poder
Judiciário com uma “supremacia” desse poder em relação aos outros. Entretanto, o que se
percebe é o ativismo judicial. Não colocando um poder acima dos demais, mas sim uma
atuação, dentro do regulamento previsto na Carta Magna, mais acirrada e residual, já que
age quando falta ou excede algum poder às suas funções.
O ativismo judicial é um termo jurídico sem significado uno, assim, podendo ser
entendido de diversas maneiras. A exemplo, seria como uma utilização da Constituição
para justificar a atuação jurisdicional sobre o Poder Executivo e Legislativo, ou ainda, podese dizer que é a possibilidade de o tribunal legislar sobre matéria que não é de sua
competência, ferindo assim a competência do Legislativo (MORAES, 2019).
Ainda sobre ativismo judicial, vale mencionar a lição do Ministro da Suprema
Corte, Luís Roberto Barroso, que explica o ativismo judicial como a atividade
desempenhada pela Suprema Corte Americana em jurisprudências progressistas a respeito
de direitos fundamentais, bem como a completa falta de participação ou propositura de
atos pelo Congresso ou decretos presidenciais (BARROSO, 2017).
Assim, o Poder Judiciário pratica o ativismo judicial quando necessário, podendo
até ser entendido como um remédio para solução e remediação da falha dos outros
poderes, contudo, isso leva ao próprio Poder Judiciário questões que não deveriam ser – e
nem são de sua competência, fazendo com que o mesmo decida com base principiológica
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e, inexoravelmente, política. Destarte, podendo se falar em uma espécie de Politização do
Poder Judiciário.
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4.2 Politização do Judiciário
Inicialmente, cabe salientar que, o STF tem seus 11 (onze) ministros escolhidos
dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, devendo ainda serem nomeados pelo
Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal (BRASIL, 1988).
Desde já, nota-se que a cúpula do Poder Judiciário tem seus membros
escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo e os integrantes do Senado Federal, assim,
temos a influência de ambos poderes, legislativo e executivo, dentro do judiciário. O
contrário, porém, não se observa, ou seja, o Judiciário não tem o poder de escolha de
membros dentro dos outros poderes (ARAÚJO; SILVA, 2018)
Em contraponto, existe, minimamente, a influência do poder Judiciário dentro
da Administração Pública, ao ser possível analisar a legalidade dos atos administrativos
tomados pelo administrador em virtude do poder discricionário que lhe é atribuído.
Entretanto, não é possível ao Poder Judiciário analisar o mérito da questão que lhe é
imposta, mas, meramente, o aspecto da legalidade do ato. (CARVALHO, 2020)
Nesse sentido, a Constituição Federal assegura os direitos sociais, estes, por não
serem atendidos no contexto social brasileiro, faz com que as pessoas busquem
provimento judicial para que seus direitos sociais sejam atendidos, por questões mais
simples do que pareçam, como a disponibilização de leitos médicos, remédios ou mesmo
ações para garantir vagas em escolas públicas. Assim, trazendo ainda mais
contextualização social e também política pra esfera do Judiciário, pois os responsáveis por
propiciar esses direitos são justamente os líderes do poder Executivo envoltos na política
(MAIA, 2020).
Ora, normal é notar que com o aumento de matérias tipicamente políticas
submetidas à discussão judiciária, aumenta também a carga política que o Poder Judiciário
não tinha, ou quase não tinha. Portanto, indubitavelmente traz carga ideológica para as
sentenças e decisões dos magistrados e, com a constante expansão de informação,
divulgação de sentenças e grande apelo midiático, faz com que exista uma pressão
avassaladora da mídia e da opinião da população, bem como dos partidos políticos.
Tornou-se, por conta desta situação, um jogo de interesses, onde nem sempre o mais hábil
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para ocupar determinado cargo é escolhido. A escolha é feita com base em um jogo de
poder (GAMA, 2017).
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Neste raciocínio, observa-se que a indicação para o cargo na Suprema Corte é
completamente política e discricionária, podendo ferir a imparcialidade jurídica do órgão
e do magistrado, assim, tornando impossível a coexistência com um Estado Democrático
de Direito (ARAÚJO; SILVA, 2018). Ademais, Alexandre de Moraes (2020) traz uma inovação
ao propor em sua obra Direito Constitucional, a ideia de tornar necessário que o candidato
tenha ao menos 10 anos de atividade profissional como advogado, membro do MP ou
magistrado para poder concorrer a vaga de ministro da Suprema Corte.
Não apenas a doutrina de Moraes, mas também os legisladores entendem que
essa é uma mudança necessária para assegurar a imparcialidade da escolha de um dos
Ministros do STF, havendo inclusive a PEC 35/2015, que traz como requisitos, além dos já
previstos na Constituição Federal atualmente, a necessidade de comprovação de pelo
menos quinze anos de atividade jurídica, a lista tríplice seria elaborada por um colegiado
composto por pelo Presidente do STF, Presidente do STJ, Presidente do TST, Presidente do
Superior Tribunal Militar, Presidente do Tribunal de Contas da União, pelo ProcuradorGeral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
para um mandato de 10 (dez) anos, sendo impossível a recondução (BRASIL, 2015).
Ainda sobre a forma de escolha dos Ministros do STF, além da
discricionariedade já comentada e da escolha com base em um jogo de poder, há de se
falar sobre a correlação com os partidos políticos e seus efeitos na politização do judiciário.
Quando um partido político obtém a possibilidade de unir os poderes sob uma
mesma ideologia, percebe-se uma isonomia de pensamento e ações. Assim, quando um
partido político tem filiado a si o Chefe do Executivo bem como a maioria dos
congressistas, o que se nota é que, no atual sistema de “eleição” para ocupação do cargo
de Ministro do STF, haverá sim uma indicação apenas daqueles que compactuam com as
ideologias do partido político e que será colocado dentro da cúpula judiciária apenas como
alguém que sempre será a favor das designações do Presidente da República e dos
Congressistas, assim, servindo a uma certa elite partidária (GAMA, 2017).
Ademais, como já supracitado, os partidos políticos são grupos organizados que
podem e vão pressionar o poder Judiciário para que se manifeste em situações
expressamente políticas, gerando assim, grupos de pressão para que a ideologia e
pensamento público possam, ainda que minimamente, influir dentro de uma decisão,
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dessa maneira, acarretando ainda mais pressão política exercida pelo Poder Legislativo e
pela população sobre o Poder Judiciário (FERREIRA FILHO, 2012).
Não obstante, não é cabível ao poder Judiciário analisar ou controlar atos da
Administração Pública e de seus integrantes levando em conta aspectos de interesse
público, e, muito menos, fazer substituir a decisão daquele agente com base em interesse
público, pois, se o ato for legal, é impreterível que o poder Judiciário se abstenha de
adentrar o mérito. (CARVALHO, 2020)
Entretanto, especialmente com o início da pandemia causada pelo vírus covid19, se tornou comum decisões judiciais, fundamentadas em interesse público e na defesa
de direitos coletivos, substitutivas das decisões prolatadas por agentes públicos, em
especial, as do Presidente da República e também dos Ministros de Estado do Governo.
Dessa forma, observa-se que, apesar de ser vedado por lei, há uma intrusão do
Poder Judiciário no Poder Executivo, por pressão política e social, ferindo assim,
novamente, a teoria da tripartição de poderes, por não está apenas contrabalanceamento
ou julgando a legalidade dos atos, mas sim tomando e substituindo as decisões meritórias,
discricionárias e legais daquele Poder.
5 CONCLUSÃO
Neste trabalho fora apresentado, inicialmente, todo o transcurso histórico
evolucional que a teoria da tripartição ou separação de poderes sofreu, culminando na
aplicação prática e adotada pela Constituição Federal Brasileira, em especial sobre o
sistema de pesos e contrapesos intrínseco dessa teoria. Dessa forma, entende-se que,
apesar de necessário um sistema tripartido de poderes diante da diversidade de órgãos
componentes do estado, essa sistemática permite que os desígnios individuais possam
burlar e desvirtuar a real finalidade dessa subdivisão.
Assim, constata-se que, com a divisão dos Poderes e o sistema democrático
adotado pelo Brasil, de democracia semidireta participativa, a utilização dos partidos
políticos como meio de representação popular, acaba por gerar uma flexibilização ou
relativização da tripartição de poderes, pois, é indubitável a correlação e interrelação dos
poderes executivo e legislativo por intermédio da filiação partidária e, consequentemente,
política.
Por conseguinte, a aproximação desses dois poderes facilita e até incentiva que
os agentes que os compõem, diante de convenções e acordos de ideais subjetivos, possam
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gerar, mediante disseminação da ideologia defendida por seus respectivos líderes, uma
certa pressão política e, consequentemente, social.
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Nesses moldes, compreende-se que, diante do contexto social brasileiro de uma
crise institucional e descrença nos poderes legislativo e executivo, leva-se ao Poder
Judiciário questões de cunho social, fazendo-o apreciar lides, muitas vezes, baseado em
interesse público e social, assim como interpretações extensivas de leis.
Portanto, conclui-se que a grande carga política gerada pelo volume de ações
de cunho social, bem como as reiteradas invasões de um poder sobre o outro com o
pretexto de contrabalancear os atos de cada um, além da pressão política exercida, tanto
pela população, quanto pelos representantes dos partidos políticos nos poderes legislativo
e executivo, e também da mídia, fazem com que o poder Judiciário se politize para o
atendimento dessas demandas, e, a cúpula representativa desse poder, por ter todos seus
integrantes indicados por políticos, acaba se submetendo aos anseios políticos que se
confundem com os sociais.
Em última análise, também se concluiu que, a Suprema Corte Brasileira ou
Supremo Tribunal Federal, tem se manifestado no sentido de tentar coibir as ações dos
atores invisíveis de poder, assim, coibindo doações monetárias expressivas para partidos
políticos, as quais têm condições de desequilibrar o resultado das eleições e da gestão
governamental. Portanto, o STF tem se preocupado com a atuação dos grupos de pressão,
no sentido de tentar parar a influência desses grupos nas relações políticas e,
consequentemente, na relação da tripartição de poderes, impedindo a sobreposição de
um grupo sobre outro.
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RESUMO: No sistema carcerário vigente no Brasil, questiona-se sobre sua eficácia em
relação à ressocialização daquele indivíduo que está privado de sua liberdade. Esse
questionamento se dá devido ao fato de que, há uma grande reincidência dos ex-detentos
no mundo do crime, e consequentemente, por meio de uma condenação, a volta deles ao
cárcere. Com isso, este artigo busca avaliar a eficácia desse sistema sobre essa pretendida
ressocialização, examinando as origens históricas do sistema carcerário, bem como o seu
funcionamento atualmente, e por fim, se há a efetiva ressocialização do preso. Para isso, a
metodologia aplicada utilizou-se de pesquisas bibliográficas, sendo o presente artigo, um
estudo qualitativo de forma exploratória. Dessa forma, como resultado dessa pesquisa,
nota-se que o tratamento que os detentos recebem, com direitos suprimidos e/ou
negligenciados, a estrutura prisional, bem como sua organização, além dos métodos
ressocializadores ineficazes, são fatores que dificultam a efetiva ressocialização do preso.
Deste modo, o sistema carcerário vigente no Brasil, ainda não atinge um de seus objetivos
principais, que é ressocializar o detento, para que ele possa ser reinserido na sociedade de
forma digna, sem retornar a praticar atividades criminosas.
Palavras-chave: Sistema carcerário. Ressocialização. Superlotação. Educação. Trabalho.
Lei de Execução Penal.
ABSTRACT: This work deals about Brazilian prison system. In this context, the discussion
is about the efficiency of the prison system concerning to the resocialization of the
individual that is deprived of your own liberty. It is verified many events of recidivism of
inmates in the world of crime and, consequently, the return to the prison environment
through condemnation. This article aims to evaluate the efficiency of this system
concerning to this said resocialization, studying the historical origins of prison system nor
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only in Brazil, but in the history of the world as a whole. On the other hand, the discussion
focuses the prison systems in Brazil nowadays and the main purpose is to verify if in fact
occurs the resocialization of the inmate. For this purpose it was made some exploratory
bibliographical research. The result of it shows some bad treatment to the inmates. Their
rights are neglected, the prison structure such as its organization become difficult the
resocialization of the inmate. The methods of resocialization are ineffective. In this way, we
can say that Brazilian prison system still not reach its goal which is to resocialize the inmate
to reinsert him in society in a dignified way without coming back to the past criminal
activities.
Keywords: prison system, Resocialization, overcrowded, Education, Work, Penal Execution
Law.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Origem do Sistema Carcerário; 3. O Sistema Carcerário no
Brasil; 4. O Sistema Carcerário Brasileiro Na Atualidade; 4.1. A Educação dentro dos
presídios, e o Trabalho realizado pelos detentos; 5. A Ressocialização do Preso; 6.
Considerações Finais; Referências.
1.INTRODUÇÃO
O sistema carcerário é um conjunto de estabelecimentos prisionais, sejam eles de
regime fechado, semiaberto e aberto, masculinos e femininos, em que o indivíduo que
comete um ato ilícito é ali colocado por meio de uma condenação, ficando assim, privado
de sua liberdade como uma sanção pela prática delituosa que cometera.
Ao ser inserido nesse sistema, a prisão tem como finalidade aprisionar o infrator
para proteger a sociedade de suas práticas criminosas. Mas a prisão também tem a função
de ressocializar aquele indivíduo, objetivando que o mesmo, ao ser liberto, não reingresse
à sociedade e cometa outros novos crimes. Assim, o presente trabalho busca observar se,
no sistema carcerário vigente no Brasil, ocorre ou não essa pretendida ressocialização do
preso.
Dessa maneira, por meio de pesquisas bibliográficas, objetiva-se colocar em
evidência que o sistema prisional enfrenta algumas problemáticas, como, por exemplo, no
que diz respeito à ressocialização dos infratores. Verifica-se a inobservância de alguns
direitos que os presos possuem e que estão dispostos na Lei de Execução Penal – LEP (Lei
7.210/84). Esse descumprimento ocasiona a superlotação das prisões, a presença de
facções dentro dos presídios e, com isso, conflitos que provocam mortes dos internos.
Além disso, a busca pela ressocialização também é prejudicada, pois os métodos
utilizados, que visam a reabilitação dos presos, estão sendo aplicados de formas ineficazes.
O trabalho e a educação prisional são exemplos desses métodos que visam educar o preso
e ao mesmo tempo modificar a sua mentalidade, e mostrar formas para que, ao ser liberto,
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ele consiga ter uma vida digna, não necessitando retornar às práticas ilícitas. Entretanto,
na prática não possuem tanto efeito.
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Nesse artigo, o objetivo é analisar se ocorre ou não a ressocialização do preso, e os
fatores que dificultam essa reabilitação. Com isso, coloca-se em evidência algumas das
dificuldades enfrentadas pelo sistema carcerário, pretendendo colocar em destaque esse
assunto pouco tratado no dia a dia da sociedade, visando que, deste modo, ocorra uma
necessária modificação nesse sistema prisional.
Assim, o trabalho perpassa pela origem do sistema carcerário e a implantação desse
sistema no Brasil com suas diversas modificações. Outrossim, discorre também, sobre a
atualidade desse sistema prisional brasileiro, com um subcapítulo voltado exclusivamente
à educação e ao trabalho realizado pelos detentos. E por fim, trata-se sobre a
ressocialização propriamente dita do preso, com os motivos que dificultam essa
reabilitação, e, ao final, se ela realmente ocorre ou não.
2.ORIGEM DO SISTEMA CARCERÁRIO
O Sistema Carcerário iniciou-se e desenvolveu-se juntamente com a sociedade. Com
a formação de algumas sociedades, percebeu-se a necessidade de instituir algumas regras,
com a intenção de acabar com aquele estado de guerra em que todos viviam. De acordo
com o escritor Cesare Beccaria, em seu livro Dos Delitos e Das Penas, “as leis foram as
condições que reuniram os homens, a princípio independentes e isolados sobre a superfície
da terra” (BECCARIA, 2021, p. 18).
Contudo, só as leis não eram suficientes para cessar os conflitos que existiam, sendo
necessário algumas punições para aqueles que desobedeciam às regras pré-estabelecidas.
Conforme elucida Beccaria, “eram necessários meios sensíveis e bastante poderosos para
comprimir esse espírito despótico (...). Esses meios foram as penas estabelecidas contra os
infratores das leis” (BECCARIA, idem, p. 18). Dito isso, verifica-se que o Direito Penal é bem
antigo, estando presente desde a Grécia antiga, como também em Roma, onde
perduravam as ideias dos grandes pensadores e filósofos Aristóteles e Platão.
De acordo com Fustel de Coulanges, em sua obra A Cidade Antiga, “entre os gregos,
entre os romanos, como entre os hindus, a lei era a princípio parte da religião”
(COULANGES, 2006, p. 130). Assim, verifica-se, intimamente, uma relação entre as leis
estabelecidas naquela época, com as leis religiosas que perduravam também àquela época.
Ainda de acordo com o autor, “em Roma, era verdade reconhecida que não se podia ser
bom pontífice sem conhecer o direito, e, reciprocamente, que não se podia conhecer o
direito se não se conhecia a religião” (COULANGES, idem, p. 130).
Assim, Coulanges explana em sua obra que:
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O homem não esteve a estudar sua consciência dizendo: Isto é justo,
isto não. Não foi assim que apareceu o direito antigo. Mas o homem
acreditava que o lar sagrado, em virtude da lei religiosa, passava de
pai para filho; daí resultou que a casa se tornou bem hereditário. [...]
A lei era consequência direta e necessária da crença; era a própria
religião aplicando-se às relações dos homens entre si (COULANGES,
2006, p. 131).
Posteriormente, já na Idade Média, nota-se um Direito Penal bem mais cruel.
Conforme o Artigo “Breve histórico do sistema prisional”, das autoras Jamila Eliza Batistela
e Marilda Ruiz Andrade Amaral, nesse período, existiam dois tipos de prisões: O primeiro
era a prisão-custódia que, consoante o artigo anteriormente citado, era “(...) utilizada no
caso em que o delinquente estava à espera de sua condenação, para os casos de prisão
perpétua ou temporal ou, até receber o perdão” (AMARAL; BATISTELA, 2008, p. 4); já o
segundo tipo, “era destinada aos clérigos rebeldes, que ficavam trancados nos mosteiros,
dentro de um aposento subterrâneo, para que, por meio de penitência e meditação, se
arrependessem do mal causado e obtivessem a correção” (AMARAL; BATISTELA, idem, p.
4).
Contudo, somente na Idade Moderna, por volta do século XVI, que houve a
substituição da prisão-custódia, para a prisão-pena. Assim, essa nova modalidade de
prisão, era utilizada como pena para aqueles delinquentes condenados, ou seja, aqueles
que cometessem um crime e fossem condenados, teriam como sanção a sua privação de
liberdade, ficando encarcerado na prisão.
Dessa maneira, começou a surgir várias prisões. “Em 1556 surgiu em Amsterdam, na
Holanda, a casa de correção para homens; e no ano de 1557, uma casa de correção para
mulheres; e em 1600 uma prisão especial para homens” (AMARAL; BATISTELA, idem, p. 5).
Consequentemente, com o aparecimento de várias prisões, a população foi ficando
cada vez mais numerosa, e segundo as autoras Amaral e Batistela, “esta população
carcerária deu origem ao denominado sistema penitenciário” (AMARAL; BATISTELA, idem,
p. 5).
3.O SISTEMA CARCERÁRIO NO BRASIL
No Brasil, anteriormente à chegada dos portugueses, segundo o Artigo “A prisão e
o sistema penitenciário – uma visão histórica”, de Selson Garutti e Rita de Cássia da Silva
Oliveira, “os costumes penais dos indígenas eram destituídos de interesse jurídico (...)”
(GARUTTI; OLIVEIRA, 2012, p. 17).
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Assim, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, na obra Curso de Direito Penal,
“antes do domínio português, prevalecia a lei da selva, ditada pelos indígenas, geralmente
com o predomínio da vingança privada ou mesmo da lei do talião” (NUCCI, 2019, p. 145).
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Contudo, com a chegada dos portugueses em solos brasileiros, vigoraram várias
Ordenações. Primeiramente, houveram as Ordenações Afonsinas, mas segundo Nucci,
“pouco foi usado em terras brasileiras, pois, em 1521, foram substituídas pelas Ordenações
Manuelinas” (NUCCI, idem, p. 146).
Em relação a essas Ordenações Manuelinas, Guilherme de Souza Nucci diz que, “no
tocante ao conteúdo da compilação, as bases são as mesmas das anteriores Ordenações
do Reino, prevendo penas drásticas, como açoites, escárnio público, infâmia, mutilações,
cortes dos pés e morte na forca” (NUCCI, idem, p. 146).
Ulteriormente, passou-se a ter as Ordenações Filipinas, que estiveram presentes no
país até meados do Império Brasileiro. Nucci assevera que essas Ordenações:
Não era um modelo de humanismo; ao contrário, cuidava-se de
outro amontoado de leis rigorosas, mesclando crimes de menor
potencial ofensivo com os mais graves, mas sempre aplicando penas
excessivas e cruéis. Na realidade, muito do conteúdo das Ordenações
Manuelinas foi simplesmente copiado nas Filipinas (NUCCI, idem, p.
147).
Assim, essas ordenações ficaram caracterizadas por vários motivos, dentre eles o
fato das penas serem exageradas. Consta do artigo dos autores Selson Garutti e Rita de
Cássia da Silva Oliveira que:
Essa ordenação comportava o conceito de pena de morte, expressa
em modalidades variadas: a) morte na forca; b) precedida de torturas;
c) morte para sempre, em que o corpo do condenado ficava
suspenso, até a putrefação; d) morte pelo fogo; e) açoites; f) degredo
para a África; g) mutilação de mãos, h) da língua e etc. (GARUTTI;
OLIVEIRA, 2012, p. 17).
Além disso, ainda consoante aos autores Garutti e Oliveira, verificava-se uma
desigualdade na hora dos julgamentos, pois a pena dependia da classe social em que o
infrator estava inserido.
Somente no ano de 1824, após a proclamação da independência (1822), que há o
surgimento de uma Constituição, em que por meio dela que se estabeleceu vários
princípios. Nucci aduz que:
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Consagrou-se o princípio da legalidade, vedou-se a retroatividade de
leis, garantiu-se a liberdade de pensamento, vedou-se a perseguição
por motivo religioso; [...] prescreveu o princípio do juiz natural;
consagrou o princípio da igualdade, [...] além de enaltecer o princípio
da responsabilidade pessoal (NUCCI, 2019, p. 148).
Ainda nesse sentido, Garutti e Oliveira lecionam que, posterior a Constituição de
1824, houve a utilização da pena para privar o indivíduo de sua liberdade, pagando, assim,
pelos crimes cometidos.
Apesar disso, apenas em 1830 que houve o surgimento e a outorga do Código
Criminal do Império. As principais características desse código, segundo as autoras
Batistela e Amaral são:
[...] a) a exclusão da pena de morte para os crimes políticos; b) a
imprescritibilidade das penas; c) a reparação do dano causado pelo
delito; d) ser considerado agravante o ajuste prévio entre duas ou
mais pessoas, para a prática do crime; e) a responsabilidade sucessiva
nos crimes de imprensa (AMARAL; BATISTELA, 2008, p. 9).
Garutti e Oliveira ainda dizem que:
As instituições carcerárias no Brasil neste período eram de
competência dos governos provinciais o que acabava por oscilar por
pressão dos interesses das elites dominantes locais, a ambiguidade
entre as formas punitivas tradicionais e privatizadas e os atrativos da
modernidade em que queriam se reconhecer (GARUTTI; OLIVEIRA,
2012, p. 22).
Posteriormente, o Código Imperial se fez vigente até o Brasil República, momento
em que houve a mudança do Império para a República, e assim, consequentemente, houve
a necessidade de se fazer um outro código penal. Dessa forma, em 1890 foi aprovado o
novo Código Criminal, e segundo o Artigo “Sistema penitenciário brasileiro – origem,
atualidade e exemplos funcionais”, das autoras Ana Elise Bernal Machado, Ana Paulo dos
Reis Souza e Mariani Cristina de Souza, esse Código:
[...] possibilitou o estabelecimento de novas modalidades de prisão,
considerando que não mais haveria penas perpétuas ou coletivas,
limitando-se às penas restritivas de liberdade individual, com
penalidade máxima de trinta anos, bem como prisão celular, reclusão,
prisão com trabalho obrigatório e prisão disciplinar (MACHADO et
al., 2013, p. 203).
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Mas ao mesmo tempo que esse código trouxe algumas mudanças, ele foi
considerando por muitos como um dos piores códigos, de acordo com Nucci, “segundo a
maioria da doutrina, tanto da época quanto atual, foi muito inferior ao Código Criminal de
1830” (NUCCI, 2019, p. 149).
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Sobre esse código, lecionam Batistela e Amaral que, “como foi feito às pressas,
apresentava vários defeitos técnicos, sendo por isso objeto de críticas, que contribuíram
para abalar seu prestígio, o que dificultou a aplicação do novo Código” (AMARAL;
BATISTELA, 2008, p. 11).
Após várias tentativas ineficazes, somente no Estado Novo no ano de 1940, que se
promulgou o novo Código Penal, entrando em vigor somente no ano de 1942. Apesar
desse código ter sido desenvolvido em pleno ditadura, ele trouxe em seu corpo, algumas
partes interessantes. Amaral e Batistela escrevem que:
Na parte geral do Código, temos por base o princípio da reserva
legal; o sistema de duplo binário; a pluralidade de penas privativas
da liberdade; [...] o sistema progressivo [...]. Na Parte especial, [...] a
matéria se inicia pelos crimes contra a pessoa, terminando pelos
crimes contra a administração pública. Não há mais pena de morte e
nem de prisão perpétua, e o máximo da pena privativa de liberdade
é de 30 anos (AMARAL; BATISTELA, 2008, p. 11-12).
Contudo, esse código também apresentou algumas “falhas”, fazendo-se necessário
à sua modificação, e essa função de reformar o código de 1940 foi dada a Nélson Hungria.
Após várias revisões, Guilherme Nucci afirma que:
O estatuto foi convertido em lei por meio do Decreto-lei 1.004, de 21
de outubro de 1969, editado pela Junta Militar, que governava o
Brasil. Ingressou em vacatio legis e jamais foi aceito pela comunidade
jurídica por conta de sua origem. Os períodos de vacatio legis
sucederam-se no tempo até que foi revogado, por lei – sem nunca
ter entrado em vigor -, em 1978 (NUCCI, 2019, p. 149).
Em seguida, foi no governo de João Batista Figueiredo, em que ocorreu uma reforma
considerável no Código Penal. Nucci ensina que “a maior reforma por ele sofrida ocorreu
por conta da Lei 7.209/84, cuidando da Parte Geral” (NUCCI, 2019, p. 149). Em relação a
essa reforma, o doutrinador ainda aduz que, “após a reforma de 1984, o Estatuto continuou
pragmático, acolhendo postulados finalistas, mas mantendo-se fiel ao causalismo” (NUCCI,
2019, p. 150).
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Em relação ao sistema penitenciário no Brasil, quase que simultaneamente ao
Código Penal, anteriormente citado, foi a partir da Lei de Execuções Penais – LEP (Lei n°
7.210/84), que ocorrem algumas alterações importantes nesse sistema. Essa Lei foi
instituída em 1984, e consoante Garutti e Oliveira, ela visava “(...) minimizar os grandes
problemas carcerários e principalmente como tentativa de redução da população
carcerária (...)” (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012, p. 26).
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Os autores anteriormente citados ainda informam sobre a LEP que:
Suas maiores modificações e inovações introduzidas dizem respeito
à disciplina normativa da omissão, ao surgimento do arrependimento
posterior, à nova estrutura sobre o erro, ao excesso punível alargado
a todos os casos de exclusão de antijuridicidade, ao concurso de
pessoas, às novas formas de penas e extinção de penas acessórias e
a abolição de grande parte das medidas quanto à periculosidade
presumida (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012, p. 26).
Um outro fator importante sobre essa Lei, foi que, ainda de acordo com os autores
citados acima, “(...) a lei de execuções penais n° 7.210/84 estabeleceu cinco ponto
fundamentais de classificação dos estabelecimentos prisionais” (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012,
p. 27), que são apresentadas a seguir, mas não precisamente em uma ordem específica.
A primeira, diz respeito a Penitenciária em que, de acordo com o Art. 87 da Lei nº
7.210/84, “a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime
fechado” (BRASIL, 1984, online). Assim, por ser regime fechado, o condenado ficará recluso
todos os dias dentro do presídio.
Uma outra classificação, é a Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, prevista no Art.
91 da mesma lei, que diz que, “a Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao
cumprimento da pena em regime semi-aberto” (BRASIL, 1984, online). Dessa forma,
diferentemente do regime fechado, no regime semiaberto, o condenado deverá se
apresentar na unidade prisional somente no período noturno, possuindo o direito de
trabalhar e/ou estudar durante o período matutino e/ou vespertino.
Verifica-se também, a Casa de Albergado presente no Art. 93 da LEP que dispõe
que, “A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana” (BRASIL, 1984, online). Além
dessas, tem a quarta que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que o Art. 99
dessa Lei expressa que “destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo
26 e seu parágrafo único do Código Penal” (BRASIL, 1984, online).
Por fim, mas não menos importante, a Cadeia Pública, disposta no Art. 102 da Lei
7.210/84, que enuncia que, “a cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos
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provisórios” (BRASIL, 1984, online), ou seja, antes de se obter uma sentença condenatória,
estando presente principalmente perto dos centros urbanos das cidades.
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Dessa maneira, observa-se que ao longo dos anos no Brasil, houveram várias
modificações em suas Leis Penais, buscando-se sempre atingir uma forma de proteger
cada vez mais a sociedade dos infratores, mas não punido esses de uma forma desumana,
mas sim recolhendo-os a um local onde possam “pagar” pelos erros cometidos, conforme
o crime cometido, e posteriormente voltarem a conviver em sociedade.
4.O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO NA ATUALIDADE
O sistema carcerário brasileiro possui alguns assuntos delicados, em relação ao seu
funcionamento e o tratamento dado àqueles que estão inseridos nesse meio. Tendo em
vista que o sistema prisional tem como principal punição, a privação do condenado por
meio do regime fechado, um dos assuntos mais abordados diz respeito a superlotação das
penitenciárias brasileiras. Observa-se que, no ano de 2021, essa taxa de superlotação
chegou a diminuir. Entretanto, de acordo com um levantamento realizado pelo G1, as
penitenciárias ainda se encontram em estado de superlotação, estando 54,9% acima da
capacidade (SILVA et al., 2021, online).
Verifica-se na cultura brasileira como um todo, uma espécie de consenso, no qual
admite-se que a sociedade está mais segura, na medida em que exista uma quantidade
grande de pessoas perigosas mantidas em ambiente carcerário. Em última análise,
conforme o Artigo “A Precariedade do Sistema Prisional Brasileiro”, “(...) o encarceramento
é utilizado como contenção de pessoas indesejadas da sociedade” (OLIVEIRA, et al, 2020,
p. 41).
Contudo, conforme foi explanado no capítulo anterior, a Lei de Execuções Penais
(LEP) não tem essa finalidade de manter a maior quantidade de pessoas presas possíveis
para, assim, manter a sociedade segura. Muito pelo contrário, busca-se, através do sistema
prisional, proteger a sociedade dos infratores, não os punindo de forma desumana, mas
mantendo-os encarcerados para “pagar” por aqueles erros cometidos, e, posteriormente,
uma vez cumprida a pena em conformidade com os requisitos legais, podem ser libertos
e ressocializados para conviverem novamente em sociedade, sendo inseridos nela.
Entretanto, observa-se que a situação do sistema carcerário brasileiro na atualidade
inviabiliza que esse objetivo teórico da LEP seja aplicado na prática. Essa dificuldade
prejudica a ressocialização prevista, prevalecendo, dessa forma, aquela ideia de que quanto
mais presos, a sociedade fica cada vez mais segura.
Assim, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, a evolução
da população prisional, entre os anos de 2000 a 2020, o total de pessoas teve uma variação
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de 226,3%, aumentando em 330,9% entre esses mesmos anos. Considerando o total de
pessoas privadas de liberdade, no ano de 2019 esse total era de 755.274 mil presos
privados de liberdade. E esse número só aumentou de acordo com o anuário, pois no ano
de 2020 o total era de 759.518 mil pessoas privadas de liberdade (ANUÁRIO BRASILEIRO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021, p. 195-212).
Esse valores de acordo com o anuário, levam em consideração os presos que estão
em regime fechado, semiaberto e aberto. Além disso, também aqueles que possuem uma
sentença que determinam que o sentenciado cumpra medidas de segurança, bem como,
os que se encontram presos nas Delegacias de Polícia.
Levando em consideração somente o levantamento do ano de 2020, nota-se que
mais de 50% do total das pessoas são do sexo masculino, sendo 722.353 mil presos. Já o
total de privados de liberdade do sexo feminino, é de 37.165 mil mulheres (ANUÁRIO
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021, p. 194).
À vista disso, conforme esses dados expostos, constata-se que realmente a
população carcerária é gigantesca, acarretando, na maioria das prisões brasileiras, uma
superlotação, pois há 1,5 preso por vaga, e mesmo havendo um acréscimo no número
dessas vagas, esse aumento não acompanha o aumento do número de encarcerados
(ANUÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021, p. 213).
Ademais, no que diz respeito a cor/raça, observa-se uma predominância dos
negros206 na população carcerária, sendo no ano de 2020 um total de 397.816 (66,3%).
Com relação as outras cores/raças, no ano de 2020, o total de brancos é de 195.085 (32,5%),
de amarelos é um total de 5.864 (1%), e de indígenas o número é de 1.167 (0,2%) (ANUÁRIO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021, p. 203).
Um outro ponto que se deve atentar sobre a atualidade do sistema carcerário
brasileiro, é sobre a distribuição desses presos segundo a sua faixa etária. Dessa maneira,
conforme o anuário, a maior porcentagem dos encarcerados possuem a faixa etária de 18
a 24 anos, sendo de 24,6%. A segunda maior porcentagem, que é de 24%, é destinada para
aqueles que possuem de 25 a 29 anos (ANUÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021, p. 202).
Na faixa etária de 35 a 45 anos, a porcentagem já cai para 22,4%, e de 30 a 34 anos
é 19,4%. Por fim, as duas menores porcentagens são destinadas às pessoas de 46 a 60
anos, correspondendo a 8,2%, e àqueles com mais de 60 anos, que é de 1,5% (ANUÁRIO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021, p. 202).
206 Com relação ao número da população de negros, conforme consta do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública de 2021, os valores informados são considerados para presos de cor preta e parda.
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Correlacionado a todos esses dados explanados anteriormente, a violência se faz
muito presente nas prisões brasileiras. De acordo com uma matéria da revista ISTOÉ do
ano de 2018, para Marcos Fuchs, diretor jurídico-financeiro da ONG Conectas, “75% dos
presídios são comandados pelo crime organizado”. Além disso, no ano de 2017, o Exército
Brasileiro realizou a apreensão de 10.882 armas, em 31 prisões brasileiras, das quais
estavam encarcerados um total de 22.910 presos. Dessa maneira, consoante o artigo “As
prisões brasileiras e a condição humana do encarcerado”, do autor Roy Reis Friede,
observa-se que “a metade da população carcerária brasileira se encontra armada” (FRIEDE,
2019, p. 225).
Ainda de acordo com a matéria, em 2017, devido a uma guerra realizada dentro dos
sistemas prisionais do país, entre as facções Primeiro Comando da Capital (PCC), e
Comando Vermelho (CV), resultou na morte de mais de 100 presos. Ademais, segundo
reportagem veiculada pelo site UOL Notícias (2015), em dezembro de 2013, quatro
detentos do Complexo de Pedrinhas em São Luís, torturaram e assassinaram um outro
detento (comendo o seu fígado), após um desentendimento da vítima com um dos líderes
de uma facção criminosa que opera dentro do presídio.207
Nesse contexto, o Desembargador Reis Friede em seu artigo diz que:
[...] evidencia-se que, muito embora os detentos estejam sobre a
observação tanto do estado quanto de seus agentes penitenciários,
tendo em vista a superlotação dos presídios, a guerra entre as facções
acaba terminando em violência e morte dentro dos próprios
presídios (FRIEDE, idem, p. 225).
Outrossim, com relação as crueldades realizadas dentro dos presídios, Friede ainda
cita que, “o que contribui para essas barbáries prisionais se elevarem são as facções
criminosas, porque muitos presos constituem alianças no sentido de proteção (...)” (FRIEDE,
2019, p. 225-226).
4.1 A Educação dentro dos presídios, e o Trabalho realizado pelos detentos
Em relação ao trabalho exercido pelos detentos no sistema prisional, o trabalho
passou a fazer parte do sistema carcerário no século VI, e até o século XIX tinha como
finalidade o enrijecimento da pena do indivíduo que lá estava inserido, de acordo com o
Artigo “Origem e relação do trabalho com o ser humano e as limitações do trabalho na
prisão”. “O trabalhador presidiário não era considerado um sujeito de direitos e era
207 Nota-se que, a questão da violência dentro dos presídios é um assunto que comporta várias nuances e
complexidades, as quais não foram desenvolvidas no presente artigo por não serem o foco principal, e
fugirem ao objetivo do trabalho.
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obrigado a trabalhar em serviços rudes e nocivos, cultuando a ideia do trabalho como
castigo e sofrimento” (CORREA; SOUZA, 2016, p. 135).
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Somente a partir do século XX, que o trabalho realizado pelo preso passou a ser
considerado como uma alternativa de ajudar na ressocialização do detento. Assim, no ano
de 1984 instituiu-se a Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84), que trata especificamente
sobre o trabalho dentro das penitenciárias em seu Capítulo III.
Neste sentido, a Lei de Execução Penal em seu art. 28 diz que, “o trabalho do
condenado como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa
e produtiva” (BRASIL, 1984, online). Dessa forma, por meio do trabalho realizado dentro
dos presídios, o preso poderá se preparar para conviver novamente em sociedade após o
cumprimento de sua sentença.
Entretanto, observa-se que, na realidade o trabalho exercido pelo preso não
acontece da forma pretendida na Lei de Execução Penal. Sobre esse viés, Correa e Souza
sustentam que:
[...] o trabalho acaba se tornando um objeto de barganha dentro do
sistema prisional e não ganha uma conotação de direito do preso, o
que compromete sua influência no processo de ressocialização. O
trabalho, muitas vezes é utilizado como mecanismo de controle
(CORREA; SOUZA, 2016, p. 139).
Além disso, as autoras mencionam que:
[...] fica claro que, apesar de o preso possuir direito ao trabalho, na
prática cotidiana, é possível perceber que não há um número
expressivo de presos exercendo atividade laboral e também não há
mecanismos e diretrizes transparentes, no que tange ao acesso dos
presos ao trabalho nas Unidades Prisionais (CORREA; SOUZA, idem,
p. 138).
Outrossim, conforme consta no artigo “O trabalho penitenciário e a ressocialização
do preso no Brasil” de Cabral e Silva:
[...] o trabalho do presidiário como uma forma de ressocialização, a
qual somente pode ocorrer na medida em que forem concedidos ao
preso trabalhador direitos semelhantes àqueles conferidos aos
demais trabalhadores. Caso contrário, haveria uma barreira à plena
reinserção social do recluso, até mesmo porque a sociedade lhe
estaria negando direitos que são conferidos a todos os outros
membros da mesma (CABRAL; SILVA, 2010, p. 158).
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Dessa forma, nota-se que, apesar de haver previsões legais acerca do trabalho
realizado pelos detentos nos presídios, o sistema carcerário é carente de recursos para
oferecer um trabalho minimamente digno para esses detentos.
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Conforme consta na Lei de Execução Penal, em seu art. 33, a jornada de trabalho do
preso não pode ser inferior a 6 horas, mas também não excederá 8 horas diárias, com
descanso nos domingos e feriados. Contudo, se o objetivo do trabalho presidiário é ao
final ressocializar o preso, esse objetivo poderá ser alcançado de uma forma mais efetiva
caso haja uma jornada de trabalho mais flexível do que a estabelecida em lei (CABRAL;
SILVA, 2010).
Além disso, a LEP estabelece em seu art. 29, que a remuneração em relação ao
trabalho do preso, não poderá ser inferior a ¾ do salário mínimo (BRASIL, 1984). No
entanto, resta prejudicado o objetivo final do trabalho que é a ressocialização, pois o
detento realiza o seu trabalho, mas recebe menos que um salário mínimo, exclusivamente
em consequência de estar inserido no sistema carcerário.
Posto isto, sobre a pretendida ressocialização do preso, as autoras Luisa Rocha
Cabral e Juliana Leite Silva expressam que:
[...] a ressocialização do preso depende da integração entre trabalho
e execução da pena privativa de liberdade. A atividade laboral pode
ser interpretada como dever social do preso, se realizada em
condições dignas e que respeitem as aptidões e capacidades deste
[...] (CABRAL; SILVA, 2010, p. 167).
Sobre essa pretendida realização do trabalho dentro dos presídios buscando-se
sempre a efetiva ressocialização do preso, verifica-se a existência das Regras de Mandela
– Regras Mínimas das Nações Unidas Para o Tratamento de Presos, do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ (BRASIL, 2016). Conforme consta na apresentação desse documento, por
muitos anos os Estados fizeram uso das “Regras Mínimas para o Tratamento de Presos”
como uma espécie de manual para a Justiça e o Sistema Prisional.
Essas Regras Mínimas das Nações Unidas Para o Tratamento de Presos, são
conhecidas como Regras de Mandela, por se tratar de uma homenagem ao “legado do exPresidente da África do Sul, Nelson Rolihlahla Mandela, que passou 27 anos na prisão
durante sua luta pelos direitos humanos globais, pela igualdade, pela democracia e pela
promoção da cultura de paz” (BRASIL, 2016, p. 18).
As Regras de Mandela foram editadas pela Organização das Nações Unidas (ONU)
a partir da oficialização de um novo quadro de regras, no ano de 2015, com novas normas
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e doutrinas, com o intuito de reestruturar o modelo usado no sistema carcerário. Essas
Regras Mínimas, possuem em seu texto algumas orientações a serem seguidas.
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Dessa maneira, conforme consta no documento que trata sobre as Regras de
Mandela, tem-se o seguinte:
A atualização das Regras Mínimas fornece‑nos orientações
atualizadas e muito mais precisas, com instruções exatas para
enfrentar a negligência estatal, prestigiando a dignidade daqueles
em situação de privação de liberdade para devolver‑lhes a essência
de seres humanos que são e, bem por isso, obrigam sejam
respeitados, proteção contra qualquer espécie de tratamento ou
castigo degradante ou desumano, acomodações razoáveis para
pessoas com deficiências físicas e mentais, entre outras orientações
(BRASIL, 2016, p. 12).
Assim, segundo as Regras, o encarceramento tem como um dos objetivos proteger
a sociedade, bem como diminuir a reincidência do criminoso. Para que isso ocorra, o
sistema prisional deve adotar algumas medidas imprescindíveis. Essas medidas estão
presentes na Regra 4.2. das Regras de Mandela, que diz que:
4.2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades
competentes devem oferecer educação, formação profissional e
trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e
disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, moral,
espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas, atividades e
serviços devem ser oferecidos em consonância com as necessidades
individuais de tratamento dos presos (BRASIL, 2016, p. 21).
Sobre esse trabalho que deve ser oferecido pelas administrações prisionais, a partir
da Regra 96, trata-se especificamente sobre esse tema. Consta na Regra 96.1., das Regras
de Mandela, que:
96.1. Os presos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar
e/ou participar ativamente de sua reabilitação, sendo esta atividade
sujeita à determinação, por um médico ou outro profissional de
saúde qualificado, de sua aptidão física e mental (BRASIL, 2016, p.
41).
Dessa forma, observa-se que o trabalho realizado pelo preso, enquanto cumpre a
sentença, é imprescindível para que haja uma reabilitação efetiva dele, para que
posteriormente, ao ganhar sua liberdade, consiga ser reinserido na sociedade de forma
digna e correta.
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Mas para que esse trabalho realizado por eles, tenha um resultado satisfatório,
consta das Regas de Mandela, mais especificamente na Regra 97 que, esse trabalho
disponibilizado para o preso não seja estressante, e muito menos que os direitos humanos
sejam descumpridos, ocorrendo uma certa escravidão ou servidão.
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Além disso, deverá haver para os presos as mesmas precauções existentes para os
trabalhadores ditos livres, garantindo-se uma segurança de todos. Outrossim, com o
objetivo de capacitar o preso quando ganhar a sua liberdade, e garantir que ocorra a sua
ressocialização, o trabalho exercido por ele dentro do sistema prisional, deve ter uma
semelhança considerável com os trabalhos executados fora do sistema.
Com essas e outras medidas, utiliza-se do trabalho como um mecanismo para que
o preso se capacite e em sua liberdade consiga exercer um trabalho digno, não
necessitando se reinserir no mundo do crime. Assim, mudando a mentalidade dos
encarcerados, e mostrando a eles que é possível ter uma vida digna por meio do trabalho
lícito, terá um maior sucesso nessa ressocialização dos presos.
Contudo, mesmo após citar essas que são algumas Regras de Mandela, o Governo
Brasileiro, mesmo participando de forma ativa na sua elaboração e aprovação, até o ano
de 2016, essas regras não foram inseridas “(...) nas políticas públicas no país, sinalizando o
quanto carece de fomento em nosso país a valorização das normas de direito internacional
dos direitos humanos” (BRASIL, 2016, p. 12).
Sobre a educação dos indivíduos inseridos no sistema carcerário, observa-se ser um
direito deles, que está previsto na Constituição Federal (art. 205, CF/88), bem como a partir
do Artigo 17 da Lei de Execução Penal que diz que, “a assistência educacional
compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado”
(BRASIL, 1984, online), e dessa forma, torna-se mais um dos meios utilizados para o alcance
da ressocialização dessas pessoas que encontram-se privadas de liberdade.
Ainda sobre as normas brasileiras que versam sobre a educação, nota-se o artigo 2°
da Lei n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), que possui a seguinte
redação:
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Portanto, observa-se que há normas que dispõe sobre a educação como o direito
de cada cidadão, e sobre a educação oferecida nas prisões, é realizada por meio da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), que possui várias previsões normativas, dentre elas a
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própria Constituição Federal, a já citada Lei de Execução Penal (LEP), o Plano Nacional de
Educação (PNE, 2014), a Resolução N° 03 de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária, dentre outras.
Contudo, apesar de haver várias normas que preveem a educação dentro do sistema
carcerário, há a dificuldade na efetivação dessas normas, para que, assim, consiga reinserir
o detento à sociedade de forma ressocializada, não se reintegrando a vida criminosa que
o levou ao cárcere. Conforme consta no artigo A Educação Escolar nas Prisões: um olhar a
partir dos direitos humanos, “A educação escolar às pessoas privadas de liberdade é um
direito fundamental que necessita ser não apenas reconhecido, mas garantido” (OLIVEIRA;
ARAÚJO, 2013, p. 182).
A partir disso, a educação escolar dos presos é realizada por meio do EJA, como
citado anteriormente, estando presente na maioria dos presídios brasileiros. Contudo,
como explanado, há uma certa dificuldade para que seja realizada uma educação de forma
efetiva, pois as penitenciárias estão “funcionando de forma precária, sem o devido amparo
didático pedagógico e organizacional que contrapõe à rotina do sistema prisional de
priorizar a segurança, a disciplina e vigilância” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2013, p. 184).
Essa falta de amparo didático pedagógico se faz presente nesse caso, pois, conforme
o artigo citado anteriormente, em muitas ocasiões os professores não dispõem da
qualificação e formação necessária para lecionar dentro dos presídios. Somado a isso, há
uma desvalorização desses profissionais em relação aos seus salários, do mesmo modo
que se observa o sistema estrutural precário, onde são ofertadas as aulas.
O referido artigo cita ainda que, há uma enorme diversidade cultural e social dentro
do sistema carcerário como um todo, em que em sua grande maioria são pessoas de
classes sociais mais baixas. Quando essas pessoas são privadas de sua liberdade ao serem
colocadas em cárcere, carecem de acompanhamento psicológico, bem como outras
necessidades, e com isso, educação é postergada.
Conforme o artigo, “o acesso à educação muitas vezes se dá por ocasião da
progressão de regime por meio da remição da pena” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2013, p. 185), e
consequentemente, a função de haver a ressocialização do indivíduo é prejudicada pelo
próprio sistema, que está mais interessado nas questões que envolvem outros assuntos.
Sobre a forma que deve ser realizada a educação dentro dos presídios, consta ainda
do artigo que:
Para a libertação do homem, tendo em vista seu retorno ao convívio
social, é necessário que a educação escolar trabalhada nas unidades
prisionais seja realizada de forma coletiva; que integre os saberes: ser,
conviver, fazer e conhecer; que envolva todos os seguimentos da
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unidade prisional e que tenha o apoio da sociedade. Caso contrário,
a educação formal estará voltada apenas ao cumprimento da função
de adaptar o preso para sobreviver na prisão (OLIVEIRA; ARAÚJO,
2013, p. 187, apud ARAÚJO, 2007a, p. 53).
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Dessa forma, observa-se que não é suficiente apenas criar leis que tratam sobre esse
assunto da educação no sistema prisional, mas sim uma maior procura de alternativas que
visam implementar métodos que consigam transformar o indivíduo e sua mentalidade,
juntamente com o cumprimento de sua pena prevista na sentença, intentando a
ressocialização e a atenuação da criminalidade na sociedade.
Além disso, da mesma forma que foi tratado em relação ao trabalho no sistema
prisional, há disposições que tratam sobre a educação nas Regras de Mandela, por também
se tratar de um mecanismo que deve ser oferecido pela administração prisional. Nessas
regras, tal temática é abordada, mais especificamente, na Regra 104.1 e 104.2, que
possuem as seguintes redações:
104.1. Instrumentos devem ser criados para promover a educação de
todos os presos que possam se beneficiar disso, incluindo instrução
religiosa, em países onde isso é possível. A educação de analfabetos
e jovens presos deve ser compulsória, e a administração prisional
deve destinar atenção especial a isso.
104.2. Na medida do possível, a educação dos presos deve ser
integrada ao sistema educacional do país, para que após sua
liberação eles possam continuar seus estudos sem maiores
dificuldades (BRASIL, 2016, p. 43).
À vista disso, além do constante na regra acima exposta, a educação também servirá
para, de certa forma, modificar a mentalidade criminosa daquele indivíduo, discorrendo
para ele que, a partir da educação, e concomitantemente com o trabalho, tem como se ter
uma vida digna em liberdade, sem que necessite reinserir-se novamente no mundo do
crime.
5.A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO
Conforme explanado, estão na Lei de Execução Penal – LEP (Lei n° 7.210/84) os
direitos e as obrigações que cada indivíduo inserido no sistema carcerário possui. Além
disso, a referida Lei em seu Art. 1° dispõe sobre o objetivo da execução penal, que é o
cumprimento das disposições constantes da sentença ou decisão criminal, e proporcionar
as condições necessárias e harmônicas para que haja uma reinserção do indivíduo à
sociedade.
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Nesse mesmo sentido, tem-se o Art. 10 da Lei 7.210/84, que diz que “a assistência
ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o
retorno à convivência em sociedade” (BRASIL, 1984, online). Há ainda, o Art. 41 dessa
mesma Lei, que trata em seus 16 incisos sobre os direitos que preso possui ao estar inserido
no sistema carcerário.
Dessa forma, se fossem cumpridas todas as disposições presentes na LEP, verificarse-ia uma efetiva ressocialização de uma grande parte daqueles indivíduos que se
encontram privados de sua liberdade. Contudo, observa-se que a LEP não é efetivamente
cumprida, e muitos desses direitos que o preso possui não são observados dentro das
penitenciárias.
Consoante o autor Samuel Silva Basilio Soares, no artigo “A Execução Penal e a
Ressocialização do Preso”, “(...) ressocializar é trazer de volta à sociedade o indivíduo,
integrar aquele afastado do convívio normal por ter praticado uma ação acintosa,
repugnantemente, reprovável pela sociedade” (SOARES, 2016, online).
Samuel Silva Basilio Soares, ainda diz que, “a lei deixa bem claro que é pressuposto
da ressocialização do condenado a sua individualização, a fim de que possa ser dado a ele
o tratamento penal adequado” (SOARES, 2016, online).
Entretanto, a partir dessa individualização, que se observa um dos fatores que
dificultam essa pretendida ressocialização do preso. A superlotação nas prisões é uma
realidade, havendo, assim, uma inobservância quanto ao Art. 85 da Lei de Execução Penal,
que diz que “o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e
finalidade” (BRASIL, 1984, online).
Dessa forma, com a superlotação dentro das unidades prisionais, observa-se a
presença na mesma sela de presos provisórios, ou aqueles que cometeram ilícitos com
uma menor gravidade, juntamente com criminosos considerados perigosos. Esse convívio
diário, dificulta de forma demasiadamente a ressocialização desse indivíduo, que tem a sua
cela como uma “escola do crime”.
Para que ocorra essa individualização sobre o preso, utiliza-se o exame
criminológico, realizado para determinar em qual local esse indivíduo ficará. Todavia, “(...)
o que se tem verificado é que esses laudos funcionam apenas como cumprimento da
formalidade da lei. São todos parecidos, e não avaliam a personalidade do preso” (SOARES,
2016, online).
Outrossim, como trabalhado no capítulo anterior, o trabalho exercido pelo preso,
uma das principais alternativas que ajudam na ressocialização, não é exercido conforme
estabelece a Lei de Execução Penal, com o sistema carcerário carente de recursos. O autor
Samuel Silva Basilio Soares, afirma que:
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O Estado, através de seus estabelecimentos prisionais não tem
condições econômicas de propiciar e de supervisionar a atividade
laborativa dos presos, sendo ainda que, na maioria das vezes, quando
essas atividades são oferecidas, elas têm pouca aceitação ou não são
devidamente adequadas às exigências do mercado de trabalho, o
que acaba dificultando a qualificação do preso (SOARES, 2016,
online).
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Sobre o tratamento do preso dentro dos presídios, o doutrinador Rogério Greco
(2015), na obra Curso de Direito Penal – Parte Geral, leciona que deve haver, dentro das
unidades prisionais, condições para que ocorra um tratamento digno ao preso. Além disso,
o autor diz que:
O erro cometido pelo cidadão ao praticar um delito não permite que
o Estado cometa outro, muito mais grave, de tratá-lo como um
animal. Se uma das funções da pena é a ressocialização do
condenado, certamente num regime cruel e desumano isso não
acontecerá. [...] Direitos são outorgados, mas não são cumpridos
(GRECO, 2015, p. 599).
Seguindo essa linha, Greco aponta que:
[...] o preso, que sofre as consequências pela má administração, pela
corrupção dos poderes públicos, pela ignorância da sociedade,
sente-se cada vez mais revoltado, e a única coisa que pode pensar
dentro daquele ambiente imundo, fétido, promíscuo, enfim,
desumano, é em fugir e voltar a delinquir, já que a sociedade jamais
o receberá com o fim de ajudá-lo (GRECO, 2015, p. 599-600).
Para reiterar essa questão das condições encontradas no sistema prisional, na
Monografia “A ressocialização do preso frente à lei de execução penal e o sistema
penitenciário brasileiro”, a autora Layhanne Fernandes da Silva assevera que:
Por falta de políticas públicas temos um sistema prisional falido, onde
bem diferente da teoria não existem medidas socioeducativas, não
existem condições humanitárias, traz apenas um modelo de prisão
retributiva e vingativa, onde a lei interna é a que impera, a lei do mais
forte, onde facções comandam, obrigando o indivíduo a viver como
os outros presos ordenam e se caso não se adapte ou submeta sofre
consequências ou até mesmo tem sua vida ceifada, violando os
Direitos Humanos, de forma que jamais aja ressocialização (SILVA,
2021, p. 29).
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Dessa maneira, verifica-se que a ressocialização no sistema carcerário brasileiro é
algo de extrema dificuldade de ser alcançado. Mesmo com a existência da Lei de Execução
Penal, que possui disposições capazes de orientar um bom funcionamento das prisões, a
realidade são unidades prisionais com dificuldades no cumprimento dessa referida Lei.
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Sobre isso, o autor Samuel Silva Basilio Soares assegura que:
A ineficiência do Estado sobre serviços que devem ser oferecido aos
presos dentro do estabelecimento onde estes cumprem suas
sentenças como assistência médica, jurídica, social, alimentação,
higiene acrescidos de carência de vagas, nas unidades, é um dos
fatores geradores da não reabilitação dentro e fora do período de
cumprimento de pena (SOARES, 2016, online).
As condições que se encontram os presos são totalmente precárias, conforme
observado, com a ocorrência em algumas prisões de racionamento de água, comidas com
prazos de validade vencidos, escassez de medicamentos, dentre outros problemas.
Atrelado a isso, os direitos que deviam ser observados são desconsiderados, e a Lei que
prevalece dentro dos presídios é a imposta pelos próprios detentos.
O objetivo da ressocialização é reinserir aquele indivíduo, colocado em cárcere
devido ao cometimento de algum ilícito, de volta ao convívio em sociedade, com uma nova
mentalidade e novas oportunidades, para que, assim, não seja reinserido no crime. Mas,
com a realidade que se encontra o sistema carcerário brasileiro, as prisões estão sendo
ineptas em ressocializar esses infratores.
Ante o exposto, não há que se falar em ressocialização, pois dentro do sistema
carcerário não há condições suficientes que possibilitem ao apenado uma mudança de
comportamento. Pelo contrário, muitas vezes há uma certa qualificação desse detento
quanto às práticas criminosas.
Direitos são desconsiderados, condições são totalmente precárias, e reinserção à
sociedade completamente prejudicada, pois além de todos os problemas enfrentados
dentro das prisões, ao serem libertos os ex-detentos têm que lidar com o preconceito.
Ao conquistarem a liberdade, os ex-detentos passam a sofrer preconceito e de certa
forma uma repulsa da sociedade, que busca sempre se manter distante daquele indivíduo.
O convívio social é extremamente difícil para aquele que saiu da prisão, pois, conforme
consta do Artigo “Inclusão social dos ex-detentos: a alegria do retorno à sociedade versus
a dificuldade de ressocialização”, dos autores Dirceu Pereira Siqueira e Telma Aparecida
Rostelato, “faz-se necessário provar dia-a-dia que se é confiável e que não retornará a
praticar um ato contrário à lei, porque efetivamente regenerou-se, teve a recuperação
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estabelecida pelo ordenamento jurídico e clamada pela sociedade” (SIQUEIRA;
ROSTELATO, 2009, p. 117).
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Dessa maneira, “enfrentar os olhares preconceituosos e cismados com qualquer ato
de deslize torna-se o principal obstáculo a ser enfrentado” (SIQUEIRA; ROSTELATO, 2009,
p. 117), pois aquele indivíduo que foi submetido ao cárcere, tem que provar todo o dia e
para todos, que mudou a sua mentalidade, que ressocializou e não voltará para as
atividades criminosas.
Conviver com essa realidade pós prisão, prejudica muito a efetiva ressocialização,
pois o indivíduo até retornou para o convívio em sociedade de forma diferente daquela
quando foi preso. Mas esse tratamento que a sociedade dá a esse ex-detento, de acordo
com o artigo anteriormente citado, compromete a vida dele e o retorno do convívio em
sociedade, acarretando da desistência do mesmo, e impulsionando-o a voltar a praticar
atividades criminosas. Siqueira e Rostelato realçam que:
[...] este tratamento dispensado a estas pessoas acaba
comprometendo o processo de retomada da vida, resultando na
desistência, posto que tal período compreenda uma verdadeira luta,
destinada à comprovação de força de vontade e mesmo de caráter
(SIQUEIRA; ROSTELATO, 2009, p. 117).
Seguindo essa línea de raciocínio, os autores ainda citam que:
[...] ao dispensar-lhes trato desrespeitoso, por eivado de desprezo e
preconceito, a sociedade está contribuindo para o processo de
exclusão social destes, e em conseqüência (sob um enfoque mais
drástico), promovendo o incentivo à continuidade deste ex-detento,
para a vida que tinha antes de ir para a prisão, ou seja, uma vida
desregrada, composta de atos contrários às normas que regem a
legislação, repugnada pela sociedade (SIQUEIRA; ROSTELATO, 2009,
p. 118).
Dessa forma, problema da não ressocialização do preso vai além das condições
observadas dentro dos presídios, é um problema social, econômico e cultural. Somente
com a mudança da sociedade como um todo, que haverá uma mudança no sistema
carcerário, e consequentemente uma mudança desse indivíduo que está em cárcere.
Assim, não há de se falar de uma ressocialização do preso no sistema carcerário
vigente no Brasil, devido a essas problemáticas que as prisões enfrentam, bem como os
problemas enfrentados pelos próprios detentos. Para que essa reabilitação ocorra, deve
haver uma maior obediência as normas que versam sobre as prisões, principalmente a Lei
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de Execução Penal, pois somente com a mudança dessa realidade, terá a almejada
ressocialização desse indivíduo que está inserido no sistema carcerário.
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito Penal é um ramo do direito bastante antigo, pois nos primórdios da
sociedade tornou-se necessária a criação de normas para que houvesse um convívio de
forma harmoniosa. A partir disso, esse ramo do direito foi evoluindo com o passar dos
anos, e somente na Idade Moderna (por volta do século XVI) que houve o surgimento da
prisão, que utilizava a pena como uma sanção para os delinquentes.
No Brasil, o Direito Penal passou por várias evoluções e modificações. Com relação
ao Sistema Carcerário brasileiro, somente a partir do ano de 1984, com a criação da Lei de
Execução Penal – LEP (Lei n° 7.210/84), que houve uma expressiva evolução nesse sistema,
com alterações de extrema importância.
Contudo, mesmo com a Lei de Execução Penal, dentre outras leis brasileiras que
também normatizam o sistema carcerário, nota-se que esse sistema possui certas
dificuldades em seu funcionamento, e tratamento dado aos encarcerados. A LEP possui em
seus artigos, normas que visam proteger a sociedade dos infratores através do sistema
prisional, encarcerando-os para que ocorra o cumprimento da pena determinada àquele
indivíduo, objetivando uma ressocialização dele, para que consiga ser reinserido na
sociedade de forma digna ao ser liberto.
Entretanto, certificou-se que essa pretendida ressocialização se encontra
prejudicada. Entre os anos de 2000 a 2020 a população carcerária aumentou em 330,9%, e
com esse aumento a superlotação dentro das prisões se faz presente. Atrelado a isso,
guerras e violências também se fazem muito presentes dentro do sistema carcerário, em
que 75% das prisões são comandadas pelo crime organizado, e metade da população
carcerária está armada de alguma forma.
Além disso, observou-se que os mecanismos que possuem o objetivo de
ressocializar o preso, como a educação e o trabalho dentro das prisões, também se
encontram prejudicados. A Lei de Execução Penal determina que o trabalho do preso terá
uma finalidade educativa e produtiva, pois assim, ao ser liberto, terá plenas condições de
viver em sociedade, fora do mundo do crime.
Outrossim, a LEP estabelece que a educação prisional constituir-se-á da instrução
escolar e a formação profissional do detento. Sendo assim, é um mecanismo utilizado para
modificar a mentalidade do detento, instruindo-o que a vida fora do crime é mais correta,
além da própria educação escolar, qualificando-o cada vez mais.
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Todavia, esses meios utilizados para ressocializar os indivíduos inseridos no sistema
carcerário mostram-se prejudicados e poucos efetivos. Os presídios são carentes de
recursos para oferecer trabalho digno para os apenados, o salário é inferior a um salário
mínimo, jornada de trabalho pouco flexível. Com relação à educação, muitos professores
não possuem a qualificação necessária, o local onde as aulas são ministradas é precário, e
a busca dos presos pela educação, se dá na maioria das vezes, pela busca da remição da
pena, e não pela educação em si.
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Com isso, constata-se que devido a esses e outros fatores, a função ressocializadora
da prisão se torna praticamente ineficaz. As condições desumanas, como a superlotação, e
a não observância e cumprimento dos direitos dos presos, juntamente com os mecanismos
ineficazes de ressocializar, e a inércia do Estado visando melhorar essa realidade prisional,
fazem com que não ocorra a reabilitação do apenado, contribuindo com a reinserção dele
no mundo do crime, e consequentemente na prisão.
Correlacionado a isso, o ex-detento ao ser liberto da prisão passa a sofrer
preconceito e exclusão da sociedade em que está inserido. Esse fatores, acabam por
também prejudicar a ressocialização do indivíduo, pois ao serem excluídos da sociedade,
devido aos atos cometidos no passado, faz com que eles voltem a vida criminosa, e passam
a cometer atos ilícitos, por ser a única alternativa que a sociedade está dando a ele, por
não ter oportunidades de trabalho digno, dentre outras coisas.
Conclui-se, assim, que no sistema carcerário vigente no Brasil, não há a efetiva
ressocialização do preso, devido a esses fatores abordados no presente artigo, dentre
outros motivos. A eficácia do sistema carcerário mostra-se prejudicada, por motivos
estruturais e de funcionamento, com a inobservância de direitos. Devido a isso, nota-se
que o indivíduo inserido no sistema carcerário não está amplamente ressocializado, e
consequentemente não preparado para ser reinserido em sociedade de forma digna,
favorecendo a sua reinserção nas atividades criminosas, e a sua reincidência.
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RESUMO: A violência contra as mulheres é considerada um problema de saúde pública,
de direitos humanos, de segurança pública e de justiça, ocasionando um elevado número
de homicídios e lesões corporais no Brasil, além de outros tipos de violência como moral
e psicológica. As questões culturais como machismo, patriarcalismo e outros tipos de
subjugação do gênero feminino ainda são os fatores mais determinantes nos casos de
violência doméstica, que geralmente, tem devido à violência doméstica um motivo fútil.
Nesse contexto, foram criados instrumentos de proteção e defesa da vítima como forma
punição dos agressores, sendo a Lei Maria da Penha a legislação mais importante, que
possibilita a decretação da prisão, além de aumentar as penas e outras medidas protetivas.
Isso posto, o presente artigo destina-se a discorrer sobre os direitos assegurados na
legislação em vigor, e principalmente debater sobre a questao do endurecimento da norma
legal, provocando denúncias somente quando as lesões se tornam mais graves, colocando
em risco a vida das mulheres. Dessa forma, não obstante haja avanços legislativos, a luta
eficiente contra a violencia deve ser feita gradualmente por meio da educação,
conscientização, entre outras medidas serem transpostas como medida de evolução social,
que foi por séculos cultuada pela sociedade brasileira e encontra-se em um processo
contínuo de aprimoramento.
Palavras-chave: Violencia doméstica; Lei Maria da Penha; Medidas protetivas.
ABSTRACT: Violence against women is considered a public health, human rights, public
safety and justice problem, causing a high number of homicides and bodily injuries in Brazil,
in addition to other types of violence such as moral and psychological. Cultural issues such
as machismo, patriarchy and other types of subjugation of the female gender are still the
most determining factors in cases of domestic violence, generally, domestic violence has a
208 Bacharelando do curso de Direito pela Universidade Brasil Campus Fernandópolis.
209 http://lattes.cnpq.br/4428702481856069
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futile motive. In this context, instruments for the protection and defense of women were
created as a form of punishment for aggressors, with the Maria da Penha Law being the
most important legislation, which allows for the decree of imprisonment, in addition to
increasing penalties and other protective measures. That said, this article is intended to
discuss the rights guaranteed in the legislation in force, and mainly to debate the issue of
the tightening of the legal norm, provoking complaints only when they become more
serious, putting women's lives at risk. In this way, despite legislative advances, the efficient
fight against violence must be done gradually through education, awareness, among other
measures to be transposed as a measure of social evolution, which has been worshiped by
Brazilian society for centuries and is now in an ongoing process of improvement.
Key-words: Domestic violence; Maria da Penha Law; Protective measures.
INTRODUÇÃO
De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres (2011), elaborada pelo governo federal brasileiro, a violência doméstica contra a
mulher é fenômeno complexo, que ultrapassa o ato de agressão em si. Possui raízes
profundas no cenário brasileiro, tendo em vista o patriarcalismo histórico marcado pela
subjugação do gênero feminino.
Nesse contexto, surgiu a Lei nº 11.340/2006, denominada como Lei Maria da Penha
devido a um caso real de agressão física contra a mulher.
A norma é de fundamental relevância na contribuição da conscientização da
população, considerando seu caráter protetivo e assistencial, sendo um estímulo para que
as ofendidas denunciem seus agressores para as entidades competentes.
Apesar de a finalidade da lei ser a proteção da dignidade e física e psicológica da
vítima com o encarceramento dos ofensores, a controvérsia transcende a punição pela
privação de liberdade. Isso porque é possível observar na prática que o endurecimento
legislativo tão somente não está relacionado a diminuição de agressões, mas acaba por
provocar diminuição de denúncias.
A concretização se dá na prevenção, com a promoção de políticas públicas
voltadas ao direito da mulher, bem como a conscientização da sociedade como um todo.
Pelo exposto, o presente trabalho se propõe a traçar ponderações sobre a
(in)eficácia do endurecimento medidas protetivas contidas na Lei Maria da Penha no
âmbito da violência doméstica e familiar em desfavor da mulher.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A LEGISLAÇÃO PROTETIVA
A violência doméstica contra a mulher, além de ser uma grave violação de direitos
humanos (OPAS, 2020), possui caráter social e histórico, conquanto o debate a respeito do
tema se intensifica nos dias atuais. No entanto, apesar de muito se falar de violência, a
sociedade brasileira ainda se organiza a partir de um mito da não violência que mascara e
denega uma cruel realidade no país (CHAUÍ, 2003).
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Entende-se que é um problema que atinge a sociedade diariamente, sendo
possível constatar a prevalencia frequente de ocorrências na mídia. Em função disso, o
Brasil é um dos países com maior destaque no que se refere à violência doméstica,
ocupando a 5ª posição, consoante a Organização das Nações Unidas – ONU (SANTOS et
al., 2018)
Para que haja superação deste tipo de vioência, é imprescíndivel que haja mudança
em todos os ambitos da sociedade (BIANCHINI, 2021). A consumação de legislações
protetivas às mulheres - e penalizatórias aos agressores possui grande relevância na
contribuição da conscientização da população, considerando seu caráter protetivo e
assistencial, sendo um estímulo para que as ofendidas denunciem seus agressores para as
entidades competentes.
Dias (2019) entende que o silêncio de mulheres que são atingidas pela violência
diariamente origina-se do temor de sofrerem julgamentos da sociedade ou dos próprios
familiares, fazendo com que as vítimas se sintam culpadas pela agressão sofrida sempre
que o repertório legislativo criminal falha em garantir sua proteção.
Entre outros fatores, o silêncio também fundamenta-se no fato de que apesar de
ter conseguido enfrentar diversos obstáculos advindos da diferença do gênero, como
ingressar no mercado de trabalho, a mulher obteve sucesso em atingir a atribuição de
provedora do lar, o que impôs ao homem o dever de assumir responsabilidades
domésticas e de cuidado com os filhos. Justamente por isso, tal transformação permite o
afastamento do parâmetro estabelecido anteriormente e, somado à resistência
injustificada de permitir que o Estado interferisse nas relações domésticas, como esperado,
trouxe muita insegurança e inúmeros conflitos (DIAS, 2019).
No Brasil, a temática torna-se conteúdo central das agendas feministas,
especialmente no contexto de redemocratização (décadas de setenta a noventa).
Especialmente preocupada com a violação cotidianamente suportada no âmbito privado
das relações afetivas, evidenciou-se alguma oportunidade política de incorporação de
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discursos protetivos nas pautas governamentais, o que resultou, inicialmente, na aliança
entre Estado e representantes de movimentos sociais, através da criação de órgãos
institucionais voltados à prestação de serviços integrados na seara jurídica, psicológica e
de orientação das vítima.
As autores Amancio e Bomfim (2020, p. 48), aduzem que mesmo após o advento
da Lei nº 11.340/2006, a qual, com o escopo “de impedir a esse tipo de violência, instituiu
uma série de medidas protetivas, a morte feminina em razão do gênero ainda se faz muito
presente na sociedade”. Sendo assim, infere-se que apesar de o objetivo da lei ser a
proteção da integridade física e psicológica da vítima com o encarceramento dos
ofensores, a discussão transcende a punição pela privação de liberdade. Isso porque é
possível observar na prática que o endurecimento legislativo tão somente não está
relacionado a diminuição de agressões, mas acaba por provocar diminuição de denúncias.
Cerqueira et al. (2019) apontam que a efetividade depende da inovação em
serviços protetivos, com a promoção de políticas públicas voltadas ao direito da mulher,
além da conscientização da sociedade como um todo.
O magistrado o juiz e a autoridade policial, resguardadas as hipóteses estabelecidas
na legislação, podem fixar diligências de urgência, exemplificando o afastamento do lar;
proibição de chegar perto da vítima ou de frequentar determinados locais; suspensão de
porte de armas (CUNHA, 2021).
Existem medidas que são voltadas a vitima, tais como encaminhamento dela e dos
filhos para programas de tutela e afastamento da casa, sem que perca seus direitos em
relação aos bens do casal.
Como muitas vezes a mulher subordina-se economicamente da pessoa que a agride,
o juiz pode determinar, como medida protetiva, o pagamento de pensão alimentícia para
a ofendida e/ou filhos/as.
Ademais, nas hipóteses de violencia cometida em âmbito conjugal (marido-mulher,
companheiro-companheira, companheira-companheira), o juiz pode tomar providências
para evitar que a pessoa que comete a violência se desfaça do patrimônio do casal e
prejudique a divisão de bens em caso de separação.
Insta salientar que há ocorrencia deste delito independe de sua orientação sexual.
A jurisprudência pátria vem admitindo a observancia destes preceitos normativos em casos
de proteção em face da mulher trans (STJ, 2022).
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Pode figurar no polo ativo os maridos, namorados, companheiros, que morem ou
não na mesma moradia que a mulher; e até mesmo outros membros da família, como por
exemplo, mãe, filho/a, neto/a, cunhado/a, desde que a vítima seja mulher (CUNHA, 2021).
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Interessante mencionar que pode ocorrer inclusive entre pessoas que moram juntas
ou frequentam a casa, mesmo sem ser parentes, a título exemplificativo a relaçao entre
patrão/oa da empregada doméstica.
Pelo exposto, o presente trabalho se propõe a traçar considerações sobre a
(in)eficácia do endurecimento medidas protetivas contidas na Lei Maria da Penha no
âmbito da violência doméstica e familiar em desfavor da mulher.
2 A IMPORTANCIA DO TEMA NA ATUALIDADE
O debate do tema justifica-se pois atinge mulheres de inúmeras classes sociais e
de diversas idades no Brasil, e devido sua proporção, esse tipo de crime demanda atenção,
haja vista que os índices não negam a realidade.
Merece destaque o posicionamento da inspiradora da norma em debate:
É a cultura que faz com que o homem aprenda na sua casa que
agredir é normal, porque viu seu pai agredindo sua mãe, seu avô
agredindo sua avó e isso ser justificado como uma conduta natural.
Por isso, temos agressões em todas as classes, juízes agressores,
deputados agressores, médicos agressores. Enfim, todo e qualquer
homem pode ter se tornado um agressor pela educação que recebeu
(PENHA, 2016).
Por muito tempo a mulher que sofre a violência foi negligenciada, e com os
avanços sociais, tornou-se imprescindível a edição de mecanismos legislativos destinados
ao enfretamento desse problema. É o caso da Lei 11.340/2006, que será o enfoque desta
pesquisa.
Deste modo, a violência de gênero representa não proporcionar possibilidade para
fuga e as mulheres que experimentam essa situação de vulnerabilidade, mesmo que se
empenhem grandiosamente, não são eficazes ao achar uma solução de emergência e
reconstruir suas vidas, porque geralmente elas se sentem sozinhas e desamparadas, tendo
somente o agressor como única testemunha do seu sofrimento (CARNEIRO, 2012).
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Após uma árdua luta histórica alicerçada pelos movimentos de mulheres
juntamente com a cooperação dos poderes públicos no enfrentamento ao combate a
violência doméstica e familiar, ocasionado pelos altos índices de morte de mulheres no
país. Além da pressão internacional, o Brasil sancionou a Lei 11.340/2006 com objetivo
criar estratégias para impedir e prevenir a violência doméstica, nos termos do §8º do
art.226 Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar
a Violência contra a Mulher.
A conceituação de violência está disposta no artigo 5º, da Lei 11.340/06, como
sendo toda e qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause a mulher morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais e patrimoniais.
Em verdade, a Lei Maria da Penha estabelece o início de uma nova era para as
vítimas de violência doméstica, proporcionando-lhes a reaquisição resda dignidade, o
respeito e o confiança dos operadores jurídicos.
Por esta razão, a Lei 11.340/2006, sob fundamento de normas de emergência,
instituiu importantes modificações no âmbito juridico-criminal.
No que tange aos direitos fundamentais, os arts. 2° e 3° da Lei Maria da Penha
enumeram direitos e garantias fundamentais inatos à pessoa humana que devem ser
assegurados a toda e qualquer mulher (LIMA, 2020).
Lima (2020) prossegue e afirma que mesmo que pareça redundante o texto dos
dispositivos, já que tais direitos seriam inerentes a todo e qualquer ser humano, seja ele
do sexo masculino ou feminino, é importante destacar que isso se faz necessário pois
historicamente, a construção dos direitos fundamentais ocorreu, inicialmente, com a
exclusão da mulher. (LIMA, 2020)
3 NOVIDADES LEGISLATIVAS
A Lei nº 14.132/2021 incluiu o art. 147-A ao Código Penal, para prever a infração
penal de perseguição, também conhecido como stalking, e revogou a contravenção de
molestamento, prevista no art. 65 da Lei das Contravenções Penais, punindo de forma mais
severa esse tipo de conduta.
O delito de perseguição, incluído pelo art. 147-A do CP, tutela a liberdade do
indivíduo, caracterizando-se, a priori, como delito de perigo, vez que se revela como delito
de passagem para diversos outros delitos. A conduta, conhecida por stalking, é a
perseguição persistente, na qual o sujeito ativo pratica, reiteradamente, comportamentos
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ameaçadores sob o aspecto físico ou psicológico, contra alguém, ou ainda condutas
invasivas
e
perturbadoras
à
esfera da liberdade ou privacidade da vítima.
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Tutela-se o ataque à liberdade individual com o desígnio de ameaçar alguém da
prática de um mal injusto e grave tem o condão de perturbar sua paz, reduzindo sua
faculdade de determinar-se de forma livre. A infração de perseguição, pelo motivo da
elementar reiteradamente, é habitual, pois exige a reiteração dos atos por parte do sujeito
ativo. Assim, não se consuma o delito com a mera prática de um ato, sendo imprescindível
a habitualidade no comportamento a ponto de criar o temor ou perturbação da vítima.
A pena é aumentada da metade caso a conduta seja praticada fundamentando-se
em questões de gênero.
Alem disso, foi publicada a Lei 14.188/21 que define o programa de cooperação
Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das diretrizes de combate da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Dentre outros pontos, a supracitada
legislação inseriu o art. 147-B no Código Penal, que preve a infração denominada dano
emocional à mulher.
De fato, a Lei nº 11.340/2006, a contar de sua elaboração, contempla a violência
psicológica no art. 7º, inc. II. Entretanto, não havia no conjunto legislativo nacional um
dispositivo penal incriminador singular para punir o sujeito que causasse ofensa
psicológica contra a mulher.
Prevê a Lei 14.188/21 a punição da conduta que causar dano emocional à mulher
que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização,
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde
psicológica e autodeterminação. Trata-se, assim, de tipo misto alternativo.
A conduta tipificada abrange não apenas as ações praticadas no contexto
doméstico e familiar (art. 5º da Lei Maria da Penha), mas também outros âmbitos, como o
estatal e o comunitário.
Quanto ao sujeito ativo, possui classificação de comum, havendo possibilidade de
ser praticado por qualquer pessoa (homem ou mulher). No que toca o sujeito passivo,
cuida-se de crime próprio, devendo a vítima deve ser mulher, independentemente da faixa
etária.
Outro ponto relevante é o fato de que o tipo não exige que a ofensa tenha sido
cometida em detrimento de questão de gênero, ou seja, a questão de gênero presente nos
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casos de feminicídio e da lesão corporal do § 13 do art. 129, não é exigida no art. 147-B do
CP.
Consoante o doutrinador Rogério Sanches Cunha (2021), à luz dos princípios
norteadores do Direito Penal, bem como da tutela de bem juridicos relevantes, considerase um delito de classificação material, que demanda, portanto, um resultado naturalístico
consistente no “dano emocional” causado à mulher. A consumação do delito não exige
prova da habitualidade, ou seja, não impõe a reiteração de condutas. A tentativa, embora
de difícil ocorrência, é possível.
4.EFETIVIDADE OU LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA?
A Lei Maria da Penha, no cenário da garantia de efetividade da autonomia da
mulher possui uma interpretação conforme com os dizeres de Coutinho (2017):
“representa presença imprescindível da institucionalização e
estabilização de uma “ordem” social, econômica, política e jurídica
reveladora de um “sistema” jurídico. Exprime, nesse trilhar, a força da
autoridade do Estado ao impor, em um dado tempo e espaço, um
padrão de normatividade, caracterizado no dever ser pela coerção,
pela imperatividade, pela inafastabilidade de seu comando.
(COUTINHO, 2017, p. 90).
Oportuno esclarecer que a normatização de per si, representado como
manifestação de rigidez, não é pressuposto necessário para sua concretização.
Por isso, afasta-se a ideia de que o ordenamento jurídico em debate se mostra
com significativo valor de simbolismo, com dificuldades no campo da concretude.
Em termos jurídicos, Bourdieu (1989, p. 237) assevera que “o Direito é,
indubitavelmente, a representação, por excelência, do poder simbólico, por ser a forma do
discurso atuante, capaz de, por sua própria força, produzir efeitos”.
Destaca-se que há no Brasil uma significativa predileção pelas normas simbólicas,
quais sejam, ausentes de efetividade, sem consolidar-se o texto normativo.
O idealizador da norma desenvolve redações de maneira imprudente com o
escopo de proporcionar dissimulada vontade dos cidadãos, tal qual uma tática de isentarse de suas reais competencias. Consequentemente, “diversas normas ausentes de
concretude são elaboradas, ocasionando um inchaço da legislação simbólica e,
notadamente ao ceticismo dos indivíduos no Estado e suas instituições” (LODI, 2012, p. 6).
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O comportamento simbólico não se identifica pela imediatidade do cumprimento
das respectivas necessidades, estando mais relacionada com a dificuldade da eliminação
de divergências e interesses.
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Mesmo na eventualidade de que seja uma norma que propõe revolução, sua
concretização é carregada de aversidades e marcada como uma norma meramente
simbólica. Para uns, as medidas protetivas garantidas pela lei, constantemente não são
realmente concedidas; para outros, há carência de um enfrentamento preliminar do
problema. Nas premissas de Noleto e Barbosa (2019, p. 4), ainda que encarada como de
maneira positiva pelos indivíduos, o cumprimento do ordenamento jurídico trouxe
resistência, já que a aceitação da ilegalidade e abuso “mascaram as relações de dominação
do sistema patriarcal”.
Ora, se a concretização da norma na prática da sociedade é de maneira diminuta,
tal fato ocorre principalmente devido à ausencia sua implementação integral, considerando
que as estratégias de tutela e políticas públicas nela estabelecidos ainda não foram
inteiramente efetivados, pelo fato da existencia de carências nas estruturas de poder do
Brasil. O trecho a seguir representa a realidade com maestria:
Faltam ainda políticas públicas e instituições do Estado que garantam
a concretização da norma. Embora não dependa de regulamentação,
na prática, a efetivação da Lei tem se dado de maneira lenta e
desigual. Em algumas localidades faltam casas-abrigo, centros de
orientação e atendimento às vítimas, e centros de recuperação dos
agressores, e mais, muitas vezes, as mulheres agredidas são
orientadas, dentro da própria Delegacia, a não prestarem queixa
contra seus agressores (CORTIZO; GOYENECHE, 2010, p. 108)
Campos e Correia (2012, p. 146) esclarecem que “somente a lei não é suficiente.
Imprescindível que o Poder Judiciário desenvolva e concretize sua função típica de dizer
direito e jus puniendi, atribuindo-se a tal poder a alegação das normas nacionais ou
internacionais, capazes à elucidação dos problemas”.
Pode-se verificar que “o Brasil não possui estrutura necessária para garantir a
segurança e vigilância pessoal da vítima, permitindo concluir que o Poder Público, em
consonância com a sociedade, deve buscar mecanismos que possam garantir a real eficácia
da norma (CARVALHO, 2017, p. 20).
Não obstante, o Estado ainda se mostra falho está relacionado à aplicação de uma
fiscalização mais contundente, por parte da justiça, em detrimento daquelas vítimas que
sofreram agressão e ainda continuam, de alguma forma, sofrendo ameaçadas. Tal falta de
acompanhamento pelo órgão estatal não permite que o Estado saiba, por exemplo, se a
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distância determinada pelo juiz para que o agressor não se aproxime da vítima e seus
familiares está sendo cumprida ou não. Nota-se que, na prática, faltam mecanismos que
efetivamente proporcionem uma legítima proteção à vítima. No Brasil, o Estado peca e se
omite quanto à fiscalização protetiva, deixando de utilizar o eficaz monitoramento como
uma maneira de amenizar e inibir as ações dos potenciais agressores, visando, assim,
garantir a efetivação das medidas protetivas em favor das mulheres. Enfim, é inegável o
legado que o conjunto normativo trouxe para o ordenamento jurídico pátrio, contudo,
também é clara a carência, ou mesmo a inércia do governo para implementar medidas que
possam efetivar, na prática, a segurança necessária, aquela que a norma concede a todas
as vítimas vulneráveis (SCHERNER et al., 2020).
O preceito secundário privativo de liberdade não resolve a raíz do problema, que
demanda medidas extrapenais, ou seja, de caráter assistencialista. Por esta razão, a
legislação penal brasileira fortalece o simbolismo, porque não há justiça restaurativa,
levando em consideração que o cidadão retorna à sociedade ainda mais periogoso e sem
auxílio (SANTOS, 2008).
Apesar de possuir um aspecto progressista e voltado à instrução, prevenção e
orientação da violência, a Lei nº 11.340/06 carrega um discurso punitivista (CUNHA, 2021).
Isso posto, não obstante impressão de superior tutela ocasionada pela norma em
questão, a violência contra a mulher em contexto familiar permanece sendo significativa,
permitindo concluir que “mais uma vez o desempenho do legislador penal foi simbólico,
elaborando uma norma falível na abordagem de conquistar seu real escopo que seria
diminuir significativamente as vítimas e números de violência doméstica” (SANTOS, 2008,
p. 18).
No entender de Machado e Elias (2016), o simbolismo age como resposta às
reivindicações por mutações nominativas que priorizam a presença de fenômenos e
produzem o juízo de valor correspondente no plano legal. Porém, há erros que depreciam
as leituras dos episódios de violência doméstica e familiar. Nesse contexto. o sistema penal
revela-se insuficiente e incapaz de agir sozinho na resolução deste problema social. Os
referidos autores avaliam a principal lei protetiva como de “diminuta dimensão” cuja
efetividade não vai além de uma configuração meramente simbólica.
O Brasil foi construído sob uma perspectiva sociedade machista, sexista e
androcêntrica, baseada em um histórico de opressão, privação e dominação da vítima, e
não obstante a evolução dos direitos femininos trazidos pela Constituição Federal e pela
Lei Maria da Penha, as consequências dessa cultura ainda são amplamente perceptíveis
para as vítimas dessa sociedade.
A Lei Maria da Penha é um instrumento importante de proteção, porém ainda não
alcançou sua eficácia máxima, pois muitas mulheres ainda são humilhadas, violentadas, e
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mortas, além de sofrerem violência física, psicológica, sexual e social. Graças à cultura
androcêntrica arraigada na sociedade, também permeia as instituições aplicadoras do
direito, composto em sua grande maioria por pessoas do sexo masculino e brancas
(SEVERI, 2016)
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Malgrado os avanços da tutela dos direitos fundamentais e a proteção aos
indivíduos ao longo da história, nota-se que o Brasil ainda está afastado do ideal,
considerando que necessitaa, incontestavelmente, transformações significativas no
comportamento dos indivíduos.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os delitos explanados exigem que a intenção do agente seja de gênero, ou que a
vulnerabilidade da ofendida seja derivado da sua condição de mulher. A criação do tipos
penais protetores é um avanço legislativo e condizente com o Estado democrático de
Direito. Não obstante os atos legislativos, a redução de problemas sociais que envolvem
formas de discriminação contra as mulheres se mostra eficaz com ações efetivas do poder
público no combate a violencia e redução das desigualdades existentes na sociedade.
O Direito Penal não pode ser transformado em um sistema de satisfação de
expectativas e anseios da sociedade, sob pena de se transformar em um instituto
desacreditado e ineficaz quanto à sua proposta original. Por conseguinte, o legislador, ao
submeter determinados comportamentos à normatização penal, não pretende,
propriamente, preveni-los ou mesmo reprimi-los, mas tão-só infundir e difundir, na
comunidade, uma só impressão e uma falsa impressão de segurança jurídica
Não obstante a sanção penal contenha um caráter simbólico, no instante em que
se reveste apenas desse simbolismo, sem obedecer aos princípios fundamentais do Direito
Penal, bem como, sem atender as suas justas finalidades, resulta em um direito sem eficácia
e concretude.
Por fim, o enfrentamento à violencia contra de gênero encontra amparo maior
atuação estatal por intervenção de políticas públicas de conscientização e reeducação
relativamente aos papéis sociais de gênero.
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PRERROGATIVA REQUISITÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, RECUSA DE
ATENDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SIGILO MÉDICO
RAQUEL GIOVANINI DE MOURA: Defensora
Pública Federal. Especialista em Direito Penal e
Criminologia. Foi advogada, com atuação na área
criminal. Bacharel em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás.
Do poder requisitório da Defensoria Pública da União e da representação
independentemente de mandato
Com vistas a viabilizar o desempenho da missão constitucional da Defensoria
Pública (art. 134, CRFB), o legislador ordinário conferiu determinadas prerrogativas aos
seus membros, dentre as quais se encontra o poder requisitório.
Com efeito, a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a
Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais
para sua organização nos Estados, dispõe que:
Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da
União:
(…)
X – requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames,
certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos,
informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício
de suas atribuições;
XI – representar a parte, em feito administrativo ou judicial,
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais
a lei exija poderes especiais;
Inclusive, conforme o inciso XI, da Lei Complementar 80/94, acima transcrito, a
Defensoria Pública possui também a prerrogativa de representar seus
assistidos independentemente de mandato.
A respeito da natureza e da função social da aludida prerrogativa, leciona a
doutrina especializada:
Em muitas situações, a requisição de documentos ou de informações
se mostra suficiente para a orientação jurídica do assistido, pois lhe
oferece os elementos necessários para adotar a solução mais propícia
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para uma situação concreta; os esclarecimentos de certa autoridade
podem extirpar o que se transformaria numa futura ação judicial[i].
A doutrina ainda ressalta que “o descumprimento das prerrogativas da Defensoria

Pública (dentre elas a de requisição) dá ensejo à utilização dos mais variados remédios
processuais para defendê-las[ii]”.
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De fato, ao se negarem a apresentar as informações requisitadas, os órgãos da
Administração Pública não permitem à DPU avaliar a viabilidade jurídica ou necessidade
de se ingressar em juízo em prol dos interesses de seus assistidos. Impedem, também, a
prestação da devida orientação jurídica aos assistidos e a possibilidade de obter uma
solução extrajudicial para o potencial litígio.
E mais: ao se recusarem a atender as requisições defensoriais, os órgãos públicos
indicam que cabe ao assistido obter pessoalmente seus documentos médicos.
Referida orientação, com todo respeito, é uma ignomínia.
Transferir ao assistido da Defensoria Pública o dever de buscar sozinho as
diligências probatórias anteriores à análise da viabilidade de seu direito é vilipendiar sua
dignidade. Tudo é mais difícil ao pobre vulnerável, que já foi tantas vezes humilhado e
execrado, inclusive nas mais variadas instituições públicas e particulares.
Ademais, a própria locomoção do assistido é agravada por questões financeiras ou
pelo horário de atividade laborativa. Outrossim, os assistidos, em sua maioria, são pessoas
com baixa instrução, causada pela marginalização social, de modo que não sabem o que
pedir, a quem pedir, nem como pedir.
De modo a viabilizar o direito de acesso à justiça dos necessitados, as prerrogativas
conferidas aos Defensores Públicos têm como objetivo a instrumentalização da função
constitucional que lhes foi atribuída pelo art. 134 da Constituição Federal.
Resta claro, assim, que, o ordenamento jurídico conferiu à Defensoria Pública a
prerrogativa de requisitar, isto é, de emitir ordens a serem cumpridas pelas autoridades
públicas para obtenção de documentos e informações imprescindíveis ao exercício de suas
atribuições, não podendo tais autoridades se furtarem a cumpri-las.
Não cabe ao destinatário exercer qualquer juízo de discricionariedade quanto ao
cumprimento do poder requisitório, que possui presunção juris tantum de conformidade
com o direito.
O não-atendimento, pela Administração Pública, das requisições efetuadas pela
Defensoria Pública, que visam a obter elementos imprescindíveis ao desempenho de suas
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funções, constitui verdadeiro óbice à defesa dos necessitados, afrontando o direito
fundamental do acesso à justiça.
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Do tratamento discriminatório e anti-isonômico conferido à Defensoria Pública da
União em relação ao Ministério Público e à autoridade policial
Assim como a Lei Complementar nº 80/94, a Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público), em seu art. 26, assegura aos membros do Ministério
Publico a prerrogativa de “requisitar informações, exames periciais e documentos de

autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”
Do mesmo modo, o poder requisitório se estende às autoridades policiais,
conforme dispõe o Código de Processo Penal em seu artigo 6º:
Art. 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a
autoridade policial deverá: (…)
III – colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do
fato e suas circunstâncias;
Logo, cabe à autoridade policial a adoção de todos os procedimentos necessários
à coleta de provas, no âmbito da investigação policial, valendo-se do poder requisitório
necessário à elucidação do fato criminoso.
Com efeito, a correta aplicação do princípio da isonomia, consagrado no caput do
art. 5º da CF/88, impõe que seja dispensado um tratamento jurídico igualitário, formal e
materialmente, aos membros da Defensoria Pública, aos membros do Ministério Público e
às autoridades policiais.
Da ausência de violação ao sigilo profissional médico e à intimidade do paciente
Em geral, o sigilo profissional do médico e a intimidade do paciente são utilizados
pelos agentes públicos como argumentos para se negarem a fornecer os prontuários
médicos requisitados, salvo se houver autorização do paciente ou do representante legal
ou, ainda, mediante decisão judicial. Assim, justificam a recusa no Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/2009) e em atos correlatos emitidos pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM).
Inicialmente, cumpre ressaltar que não compete à autarquia federal (CFM)
restringir prerrogativas legais conferidas à Defensoria Pública. Nesse sentido, o Código de
Ética Médica e os atos correlatos emitidos pelo Conselho Federal de Medicina são atos
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hierarquicamente inferiores à lei e jamais podem ampliar ou restringir o conteúdo e o
alcance das leis ordinárias e complementares, sob pena de afronta à ordem constitucional
vigente.
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Em outras palavras, o sigilo médico não está previsto no texto constitucional, nem
em lei, mas apenas em resolução do Conselho Federal de Medicina. Não restam dúvidas
de que eventuais resoluções de conselhos profissionais não se sobrepõem à Constituição
Federal, tampouco revogam as leis do país, afigurando-se impertinente, ilegal e desprovida
de razoabilidade utilizá-la como fundamento para recusa do cumprimento de requisições
da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de qualquer autoridade policial que apure
crime de ação penal pública.
Outrossim, os casos de restrição por reserva de jurisdição devem decorrer
diretamente do texto constitucional. De acordo com o Min. Celso de Mello, no julgamento
do MS 23452/RJ, “o postulado de reserva constitucional de jurisdição importa em

submeter, à esfera única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja
realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política
, somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem haja
eventualmente atribuído o exercício de poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais”.
Consoante o art. 5º, XII, da Constituição Federal, são casos de restrição por reserva
de jurisdição: a) diligência de busca domiciliar; b) quebra de sigilo das comunicações
telefônicas e c) ordem de prisão, salvo em caso de flagrante delito.
Registra-se que o próprio Código de Ética Médica, ato infralegal, excetua do dever
de sigilo médico o motivo justo, dever legal ou consentimento do paciente (art. 73).
Portanto, o sigilo profissional não é absoluto, não é sujeito à restrição por reserva
de jurisdição e deve sucumbir diante de interesses dotados de função social (motivo justo),
como é o caso do o fornecimento de informações às autoridades públicas legitimamente
constituídas.
Em relação ao direito à intimidade, tal direito não prevalece diante da necessidade
de se proteger outros direitos também considerados fundamentais, de acordo com a
jurisprudência:
PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – QUEBRA DE SIGILOS
BANCÁRIO, FISCAL E DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS (ARTIGO 5º,
X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) –
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Os direitos e garantias fundamentais do indivíduo não são absolutos,
cedendo em face de determinadas circunstâncias, como, na espécie
em que há fortes indícios de crime em tese, bem como de sua autoria.
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Existência de interesse público e de justa causa, a lhe dar suficiente
sustentáculo.
III. Observância do devido processo legal, havendo inquérito policial
regularmente instaurado, intervenção do órgão do parquet federal e
prévio controle judicial, através da apreciação e deferimento da
medida. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Habeas Corpus nº
95.02.22528-7/RJ, Terceira Turma, Rel.: Des. Valmir Peçanha, julgado
em 14.11.1995).
Assim, não é razoável a recusa no fornecimento dos documentos indispensáveis
ao exercício da função constitucional da Defensoria Pública, sob a justificava de preservar
a intimidade daqueles que são seus próprios assistidos.
A respeito da possibilidade de afastamento do sigilo profissional, assim entende o
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E
CRIMINAL. REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO. ATENDIMENTO A COTA
MINISTERIAL. ÉTICA. QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL. NÃO
VERIFICAÇÃO. O sigilo profissional não é absoluto, contém
exceções, conforme depreende-se da leitura dos respectivos
dispositivos do Código de Ética. A hipótese dos autos abrange as
exceções, considerando que a requisição do prontuário médico foi
feito pelo juízo, em atendimento à cota ministerial, visando apurar
possível prática de crime contra a vida. Precedentes análogos.
Recurso desprovido. (Superior Tribunal de Justiça, RMS 11453/SP,
Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17.06.2003)
Portanto, a recusa da Administração Pública em atender às requisições da
Defensoria Pública viola as normas constitucionais e legais, além de afrontar o próprio
Código de Ética Médica, que tranquilamente excepciona o sigilo médico nos casos em que
houver motivo justo ou dever legal.
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