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LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE:
Delegado de Polícia, Mestre em Direito
Social, Pós- graduado em Direito Penal e
Criminologia, Professor de Direito Penal,
Processo
Penal,
Medicina
Legal,
Criminologia e Legislação Penal e Processual
Penal Especial na graduação e na pósgraduação do Unisal.
A Lei 14.188/21 inclui um § 13, no artigo 129, CP, criando uma nova qualificadora
quando “a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino”,
com pena cominada de “reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.
Conforme deixa claro o artigo 1º. da Lei 14.188/21 essa qualificadora se aplica
apenas aos casos de lesões corporais leves, o que é correto, já que para lesões graves,
gravíssimas ou seguidas de morte já existem apenações mais rigorosas.
Na verdade, essa nova legislação é uma complementação necessária da Lei
13.104/15 que criou a figura qualificadora do Feminicídio no crime de Homicídio (artigo
121, § 2º., VI c/c § 2º. – A, I e II, CP). Tanto é fato que na própria redação do atual § 13 do
artigo 129, CP o intérprete é remetido ao § 2º. – A do artigo 121, CP para obter o conceito
da elementar normativa do tipo “razões da condição do sexo feminino”. É mesmo uma
incógnita por que o legislador, quando criou a figura do Feminicídio, já não operou
estabelecendo uma qualificadora correspondente na lesão corporal, vez que se trata
sempre da questão da violência contra a mulher.
E continua a haver uma grande dúvida sobre a razão que levou o legislador a, com
a criação da nova qualificadora em estudo nas lesões corporais, não prever a aplicabilidade
das causas especiais de aumento de pena previstas para o crime de Feminicídio, no artigo
121, § 7º., I a IV, CP, com as redações dadas inicialmente pela Lei 13.104/15 e
posteriormente pela Lei 13.771/18, para a mesma situação nas lesões corporais. Configurase uma inconstitucionalidade por insuficiência protetiva. Entretanto, não é possível aplicar
os referidos aumentos nos casos de lesões corporais do artigo 129, § 13, CP por analogia,
porque seria atuação “in mallam partem”.
No que tange à nova qualificadora das lesões corporais, é correto afirmar que esta
se destina a coibir especialmente a chamada “violência de gênero” contra a mulher.
De acordo com a letra da lei e conforme o acima mencionado, o simples fato de
ser uma mulher o sujeito passivo de um crime de lesão corporal não é suficiente para
caracterizar a qualificadora em estudo. Esta somente estará configurada se essa forma de
8
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violência contra a mulher, que a lesiona fisicamente, for perpetrada num contexto de
“violência de gênero”. Portanto, tratar-se-ão de lesões que ocorram em situações em que
o agressor agrida a mulher numa atitude de exercício de um suposto “direito de posse” ou
de “domínio pleno” sobre a vítima. Perceba-se que a qualificadora em destaque não é
objetiva como pode parecer numa análise perfunctória. Não basta que a vítima seja mulher
(fato objetivo), mas a isso deve aliar-se o dolo específico de que a agressão física tenha
por motivação a violência de gênero, o menosprezo ou a discriminação à condição de
mulher. Dessa forma a qualificadora em estudo é de natureza subjetiva e, portanto,
incompatível com a figura privilegiada (artigo 129, § 4º., CP) que prevê diminuições de
penaM todas elas, de natureza também subjetiva.
Não obstante é de se ressalvar que esse nosso entendimento quanto à natureza
subjetiva dessa qualificadora das lesões corporais não será algo indiscutível. Isso porque
há quem tenha defendido que as mesmas motivações qualificadoras no caso do homicídio
(figura do Feminicídio) poderiam ser ora objetivas, ora subjetivas.
Quanto ao Feminicídio (no todo aplicável à qualificadora das lesões) há, portanto,
quem entenda tratar-se, na verdade, de uma qualificadora que é em parte subjetiva e em
parte objetiva. Afirma, por exemplo, Montenegro, em trabalho especializado sobre o tema,
que “é preciso assumir, (...), que foram criadas na verdade duas qualificadoras isoladas, uma
de ordem objetiva e outra de ordem subjetiva”. 1 Nessa linha de pensamento seria então
possível a existência de um Feminicídio qualificado e privilegiado concomitantemente, o
que então também seria aplicável às lesões corporais qualificadas ora em estudo. Para
Montenegro, se o Feminicídio é caracterizado pela “violência doméstica e familiar” (artigo
121, § 2º. – A, I, CP), a qualificação é objetiva e permite o convívio com o privilégio. Já no
caso do artigo 121, § 2º. – A, II, CP, quando o crime é cometido “por razão de condição do
sexo feminino”, a qualificação seria subjetiva, não comportando conjunção com o
privilégio. Esse seria, por questão de coerência, o seu mesmo raciocínio no tema das lesões
por misoginia ou violência doméstica, “mutatis mutandis”. Em suas palavras, com relação
ao Feminicídio:
Isso implica, por exemplo, que, caso se considere o art. 121, § 1º.,
como causa de diminuição de pena, é possível a ocorrência do
Feminicídio em sua forma minorada. Isso é particularmente plausível
na modalidade objetiva do Feminicídio, isto é, aquele cometido em
situação de violência doméstica e familiar, já que a motivação
discriminatória do § 2º. – A, II, assim como os demais motivos
1 MONTENEGRO, Lucas. Por que se qualifica o homicídio? Um estudo sobre a relevância da motivação em
Direito Penal, por ocasião da Lei do Feminicídio (Lei 13.104, de 2015). São Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 33.
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considerados reprováveis, tende a excluir qualquer justificação que
explique uma redução de pena. 2
Também deve ser lembrado que a celeuma é grande em torno dessa questão, pois
o STJ, (5ª. Turma – Agravo Regimental em Recurso Especial 174141 – 8/SP, rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 07.06.2018, public. 15.06.2018), já decidiu também que o Feminicídio,
tanto na figura da discriminação, quanto na da violência doméstica, seria qualificadora de
ordem “objetiva”, o que valeria para a qualificadora das lesões corporais com as devidas
adaptações. O citado “decisum”, chega ao ponto de admitir a coexistência da qualificadora
do Feminicídio (que seria então objetiva) com a qualificadora do “motivo torpe” (que é
reconhecidamente subjetiva), o que a nosso ver é um disparate e configura claro e evidente
“bis in idem” entre qualificadoras que são, ambas, na verdade, subjetivas. No caso das
lesões a questão seria a de admitir a concomitância da qualificadora em estudo com a
agravante genérica do motivo torpe, já que na lesão não existe a mesma qualificadora
(motivo torpe). Certamente, para a 5ª. Turma do STJ seriam compatíveis a qualificadora em
destaque e a agravante genérica do motivo torpe (artigo 61, II, “a”, CP), o que para nós é
inviável e claramente um “bis in idem”. É óbvio que nada disso, para nosso entendimento,
tem sustentação, conforme acima consignado, mas é posição que vai se consolidando na
doutrina e na jurisprudência brasileiras, de modo que certamente influenciará diretamente
a interpretação dessa nova qualificadora das lesões corporais.
Discorda-se frontalmente dessa orientação que, a nosso ver, desconsidera que a
violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil deve reger-se, em seu conceito,
pela Lei Maria da Penha (Lei 11. 340/06), a qual determina, em seu artigo 5º., “caput”, que
as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher devem ser “baseadas no
gênero”, o que implica em uma postura subjetiva do agente em relação à subalternização
da mulher. A interpretação que considera a qualificadora parcial ou integralmente objetiva
prejudica a vítima de violência e beneficia o agressor sem qualquer sustento no subsistema
legal, constitucional e convencional que trata da violência contra a mulher. 3
Obviamente a vítima dessa lesão qualificada somente poderá ser uma mulher. Já
o autor do crime em geral será um homem, mas nada impedirá que uma mulher atue como
coautora ou partícipe. Além disso, tendo por base a Lei 11.340/06 não é totalmente
afastável a hipótese de que uma mulher possa ser sujeito ativo do crime qualificado em
estudo, desde que esteja atuando em uma relação de “violência de gênero” contra a
2 Op. Cit., p. 38 – 39.
3 Também considera a qualificadora sempre como subjetiva, Bruno Gilaberte. Cf. GILABERTE, Bruno. Análise
da Lei 14.188/2021: lesão corporal por razões de condição de sexo feminino e violência psicológica contra a
mulher. Disponível em https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/1254533892/analise-da-lei-n14188-2021-lesao-corporal-por-razoes-de-condicao-de-sexo-feminino-e-violencia-psicologica-contra-amulher#:~:text=Esse%20projeto%20se%20transformou%20na,modificando%20a%20estrutura%20do%20ar
t. , acesso em 17.04.2022.
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vitimada. Por exemplo, se uma mãe lesiona a própria filha porque não quer permitir que
esta estude e pretende lhe impor um papel social estritamente feminino segundo uma
visão que divide de forma estanque as funções sociais de homens e mulheres (inteligência
do artigo 5º. e seu Parágrafo Único da Lei 11.340/06 que, aliás, não exclui da violência de
gênero as relações homoafetivas).
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Este é o espírito da legislação sob comento, embora a “Teoria de Gênero” e seu
aviltamento à natureza humana em matéria sexual já tenha sido muito bem denunciada
por autores como Jorge Scala que sequer admitem a existência de uma “Teoria”, mas de
uma pura e simples “Ideologia de Gênero” no seio da qual o que seria sociologia, história,
direito, filosofia se transforma imediatamente em puro jogo de poder, ou seja, Política em
seu sentido mais mesquinho, que é o de simples luta pelo Poder ao custo inclusive da
verdade. 4
Falando em gênero e suas polêmicas, uma questão bem posta é a seguinte: poderá
um transexual ser vítima de lesão qualificada por misoginia ou violência doméstica contra
a mulher?
Um primeiro aspecto é induvidoso: não se tratando de transexual, mas de
homossexual masculino que não tenha alterado seu sexo anatômica e juridicamente, é
claro e evidente que não poderá ser vítima da qualificadora em estudo. Isso seria realmente
dar à “Ideologia de Gênero” uma amplitude paroxística e absurda.
Como bem destaca Cunha, sobre o tema do transexual, porém, podem surgir duas
correntes de pensamento:
Em eventual resposta à indagação inicial podem ser observadas duas
posições: uma primeira, conservadora, entendendo que o transexual,
geneticamente, não é mulher (apenas passa a ter órgão genital de
conformidade feminina), e que, portanto, descarta, para a hipótese, a
proteção especial; já para uma corrente mais moderna, desde que a
pessoa portadora de transexualismo transmude suas características
sexuais (por cirurgia e modo irreversível), deve ser encarada de
acordo com sua realidade morfológica, eis que a jurisprudência
admite, inclusive, retificação de registro civil. 5
4 SCALA, Jorge. Ideologia de Gênero. São Paulo: Katechsis/Artpress, 2011, “passim”. O autor centraliza sua
crítica principalmente no fato de que a Ideologia de Gênero pretende fazer do sexo algo que pode ser objeto
de “vontade” e não resultado da natureza, bem como as terríveis consequências que essas distorções da
realidade podem trazer consigo.
5 CUNHA, Rogério Sanches. Lei do Feminicídio: breves comentários. Disponível em www.jusbrasil.com.br ,
acesso em 16.04.2022.
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Analisando a questão sob o prisma estritamente jurídico, parece que realmente
assiste razão ao entendimento de que o transexual devidamente reconhecido como mulher
no registro civil e com alterações em sua genitália pode perfeitamente ser vítima de
Feminicídio e, não somente isso, passa a fazer jus a toda proteção jurídica diferenciada
concedida às mulheres nas mais várias searas (v.g. Lei 11.340/06, Legislação Trabalhista,
civil etc.).
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Este também é o entendimento de Rogério Greco:
Se existe alguma dúvida sobre a possibilidade de o legislador
transformar um homem em mulher, isso não acontece quando
estamos diante de uma decisão transitada em julgado. Se o Poder
Judiciário, depois de cumprido o devido processo legal, determinar a
modificação da condição sexual de alguém, tal fato deverá repercutir
em todos os âmbitos de sua vida, inclusive o penal. 6
Atualmente, porém, o STJ, por sua 6ª. Turma reconheceu essa aplicabilidade de
legislações que protegem a mulher às mulheres transexuais, de forma muito mais ampla,
sem exigência de alteração do registro civil ou mesmo mudança anatômica do sexo (STJ,
Recurso Especial 1977124/SP (2021/0391811-0), 6ª. Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, j. 05.04.2022).
Não obstante, há sim algo de bastante real e palpável no que diz respeito à
violência contra a mulher, inclusive em situações que se adequariam ao que se
convencionou chamar, por caminhos tortos ou não, de “violência de gênero”. Qualquer
pessoa tem em sua experiência de vida o conhecimento de casos de crimes passionais que,
realmente, em sua grande maioria têm por vítima mulheres. Dessa maneira, não se pode
objetar que um criminoso que agride uma mulher porque a considera uma espécie de
objeto, de propriedade, de animal sobre o qual tem poder de vida e morte, deva ser tratado
com exemplar rigor pela legislação penal.
Interessante notar que a nova qualificadora da lesão corporal não apresenta o
grande problema que tornava o Feminicídio mais um triste exemplo de um Direito Penal
meramente simbólico, totalmente inútil e demagógico. Ocorre que o homicídio de uma
mulher nessas circunstâncias sempre foi, desde 1940 com a edição do Código Penal
Brasileiro, uma espécie de homicídio qualificado. Nessa situação a qualificadora do “motivo
torpe” estaria obviamente configurada e a pena é exatamente a mesma, ou seja, reclusão,
de 12 a 30 anos (vide artigo 121, § 2º., I, “in fine”, CP). A alteração legal, no caso do
Feminicídio, foi, na verdade, uma mera politicagem. Mas, no caso das lesões corporais
realmente não havia uma qualificadora adequada e então a criação do § 13 no artigo 129,
CP é realmente uma inovação na repressão à violência contra a mulher. A influência da
6 Apud, Op. Cit.
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demagogia é tão grande que o legislador criou a inútil figura do Feminicídio, já englobada
pelo “motivo torpe” e, na época (2015), deixou descoberta a violência contra a mulher no
caso de lesões corporais, para a qual não existe a qualificadora de “motivo torpe”, mas tão
somente uma agravante genérica, somente se apercebendo dessa lacuna odiosa no ano
de 2021 com a Lei 14.188/21.
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Resta agora analisar como o legislador descreveu a conduta da lesão corporal
contra a mulher enquanto violência de “gênero”, perfazendo seus contornos para uma
diferenciação de qualquer outra agressão que tenha por vítima pessoa do sexo feminino
e, mesmo assim, configure uma lesão simples ou qualificada por outro motivo.
Por exemplo, se há lesão leve a uma mulher, ainda que por um homem, numa briga
originada de um desentendimento no trânsito, temos um crime de lesão corporal simples
com agravante genérica do motivo fútil (artigo 129, “caput’, c/c artigo 61, II, “a”, CP) e não
a figura qualificada, prevista no artigo 129, § 13, CP. Ou seja, não é toda lesão leve de
mulher que configura a qualificadora em estudo, mas apenas aquelas em que se revele a
chamada “violência de gênero”.
Para tanto, o § 13 agora criado determina a qualificadora da lesão leve quando o
crime é perpetrado “contra mulher”, mas não somente isso, adiciona um dolo específico:
“por razões da condição de sexo feminino”. Ou seja, a lesão leve deve ter por sujeito passivo
uma mulher e (conjunção aditiva) deve dar-se especificamente devido à sua condição de
mulher.
A legislação remete o intérprete à norma explicativa no § 2º. – A, do artigo 121, CP
(emprestando o tratamento dado do Feminicídio) a fim de deixar bem claro o que seriam
aquelas “razões de condição de sexo feminino” mencionadas no § 13, do artigo 129, CP.
Segundo a lei, essas razões estariam presentes em dois casos:
I –Violência Doméstica e Familiar;
II-Menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Em linhas gerais segue-se o critério da Lei Maria da Penha (artigo 5º., I a III da Lei
11.340/06). Assim sendo pode-se dizer que a relação íntima de afeto entre a vítima e o
agressor no presente ou no passado pode ter como exemplos: o namoro, o casamento, o
noivado, a união estável. Como se fala que essa relação pode ser passada ficam abrangidos
os ex-namorados, ex-cônjuges etc. No que diz respeito ao mesmo tema na Lei Maria da
Penha, o STJ, por sua Sexta Turma, no HC 92875 já estabeleceu que a violência cometida
por ex – namorado é abrangida por normas de especial proteção à mulher.
No que tange ao parentesco este pode ser consanguíneo (irmãos, pais, avós, netos
etc.) ou por afinidade (sogros, cunhados etc.). É claro que neste caso quando se fala em
13
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“presente ou passado”, somente se pode estar referindo ao parentesco por afinidade, já
que o consanguíneo não se desfaz. Por outro lado, olvidou o legislador a menção do
parentesco legal (v.g. filho adotivo). Na Lei Maria da Penha (artigo 5º., II) também não há
essa menção, mas isso não gera qualquer impedimento já que, como já visto, a redação da
Lei 11.340/06 é bem ampla, admitindo pessoas que “são ou mesmo se consideram
aparentados”, de modo que é mais que evidente que o parentesco legal está ali contido.
Em resumo, adota o Código Penal, para a caracterização da qualificadora em
comento, os mesmos critérios da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), coisa que, aliás, não
poderia ser diversa.
Por fim, é preciso observar que não é somente na condição de violência doméstica
e familiar contra a mulher que se caracteriza a qualificadora da lesão corporal leve, mas em
qualquer situação onde a motivação do agente seja o “menosprezo ou discriminação à
condição de mulher”. Seria um exemplo, agredir fisicamente uma mulher por motivo de
misoginia (ódio, desprezo ou repulsa ao gênero feminino).
Outra questão importante que deve ser destacada é a que diz respeito ao conflito
aparente entre os §§ 13 e 9º. do artigo 129, CP, com o advento da Lei 14.188/21.
Outra modalidade de crime qualificado de lesão corporal é prevista no § 9º. do
artigo 129, CP. Trata-se do caso em que a lesão corporal (leve) seja praticada em situação
de violência doméstica. Note-se que essa qualificadora também será aplicada somente nos
casos de lesões leves, pois se as lesões forem graves, gravíssimas ou seguidas de morte
haverá tipificação específica nos §§ 1º., 2º. ou 3º., do próprio artigo 129, CP.
A qualificadora enfocada exige especial condição do sujeito ativo e do sujeito
passivo (crime bipróprio), consistente em certa relação parental ou afetiva, já que deve ser
praticada “contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade”.
A pena prevista é de detenção, de 3 meses a 3 anos, estabelecida conforme
alteração promovida pela Lei 11.340/06 (artigo 44). Portanto, essa infração penal deixou
de ser considerada de menor potencial ofensivo.
Embora a referida alteração tenha
sido promovida pela chamada “Lei Maria da Penha” (Lei 11.340/06), que trata da violência
doméstica e familiar contra a mulher, deve-se atentar para o fato de que o artigo 129, §
9º., CP, podia originalmente ter como sujeito passivo tanto homens como mulheres. A
única diferença era a de que, acaso a vítima fosse mulher, podiam ser aplicados os institutos
e o novo sistema protetivo da Lei 11.340/06. Afirma-se que a vítima podia (no passado) ser
mulher ou homem, mas na atualidade, com o advento da Lei 14.188/21 pode-se dizer que
a vítima nunca será mulher. Isso porque no caso de lesões leves contra mulher em violência
doméstica ou misoginia, será aplicável o novo § 13, do artigo 129, CP. A mulher, para ser
14
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sujeito passivo do § 9º. e não do § 13, teria de ser agredida fora do contexto de violência
doméstica ou misoginia, o que implica a inaplicabilidade também do § 9º. Assim sendo, o
§ 9º., com o surgimento da Lei 14.188/21, fica reservado para outros hipossuficientes nas
relações domésticas, enquanto que a mulher será protegida pelo § 13.
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No mesmo sentido se manifesta Gilaberte, embora deixando, ao menos
teoricamente, aberta a hipótese de agressão à mulher nos casos do § 9º., sem que haja
violência de gênero ou misoginia. Toma-se a liberdade de transcrever o ensinamento do
autor, embora se entenda que o exemplo dado, teoricamente válido, não se vá concretizar
jamais na prática (não olvidando o perigo de usar palavras como “nunca” e “jamais” ou
mesmo “sempre” na área jurídica):
A primeira hipótese (violência doméstica ou familiar contra a
mulher), alcança quase todas as situações que antes permitiam a
aplicação do § 9º do artigo 129 à vítima mulher. Como se sabe, o
art. 129, § 9º, prevê o crime de violência doméstica, que pode ser
praticado contra vítima de qualquer gênero, homem ou mulher. Por
exemplo, tanto a agressão do marido contra a esposa, como dessa
contra aquele, serviam à adequação típica no § 9º. Esse panorama
mudou. Hoje, quando a vítima da lesão corporal for mulher e a
agressão for baseada no gênero (situação de especial
vulnerabilidade), o crime será o previsto no art. 129, § 13.
O que se mantém, então, na esfera do art. 129, § 9º? Primeiramente,
a lesão corporal leve praticada contra a vítima do gênero masculino,
caso entre autor e vítima exista um vínculo de parentesco ou
afetividade, em curso ou já findo, ou prevalecendo-se o agente de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. No caso de
vítima do gênero feminino, a única possibilidade de incidência do §
9º referir-se-á às hipóteses em que entre vítima e autor há um
vínculo de parentesco ou afetividade, em curso ou já findo, ou
prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade, desde que a violência não seja baseada no gênero,
isto é, sem ter como pano de fundo uma especial vulnerabilidade
da vítima. 7
Além disso, quando a vítima da violência doméstica for mulher discute-se sobre a
natureza da ação penal nas lesões leves. Isso porque, embora a Lei 9099/95 em seu artigo
88, estabeleça a ação penal como pública condicionada, a Lei 11.340/06 determina em seu
artigo 41 a vedação da aplicação da Lei 9099/95 para os casos de violência doméstica e
7 GILABERTE, Bruno. Op. Cit.
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familiar contra a mulher. Surgem duas correntes doutrinárias acerca do tema: uns
defendem a tese de que o artigo 88 da Lei 9099/95 continua podendo ser aplicado, mesmo
aos casos de violência doméstica contra a mulher, outros afirmam que, com a vedação
legal acima mencionada, a ação passou a ser pública incondicionada. O tema é controverso
e o STJ já decidiu, em votação não unânime e apertada (3 a 2), em sede de Habeas Corpus
(HC 96.992 – DF – Rel. Min. Jane Silva, 12.08.2008), que a ação seria pública incondicionada.
Também o STF julgou procedentes a ADI 4424 da Procuradoria Geral da República e a ADC
19 para declarar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e estabelecer que a ação
penal nas lesões leves em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública
incondicionada. Também as “Vias de Fato” (artigo 21, LCP) se processam, nessas
circunstâncias, por “ação penal pública incondicionada”, com aplicação plena do artigo 41
da Lei 11.340/06, já que, o STF e o STJ se posicionaram pela abrangência das contravenções
pela Lei Maria da Penha. Sobre as Lesões Leves, atualmente há a Súmula 542, STJ: “A ação
penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a
mulher é pública incondicionada”.
Outro marco importante para os casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher, são as Súmulas 588 e 589, STJ, “in verbis”:
Súmula 588, STJ – “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Súmula 589, STJ – “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou
contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações
domésticas”.
Obviamente essas regras quanto à ação penal pública incondicionada, penas
substitutivas e Princípio da Insignificância valem para os casos de violência doméstica
ou familiar contra a mulher ou misoginia previstos atualmente no § 13, do artigo 129,
CP, nos termos da Lei 14.188/21.
Por seu turno, o § 10 do artigo 129, CP prevê uma causa de aumento de pena, para
os casos de lesões graves, gravíssimas e seguidas de morte, caso ocorram as circunstâncias
elencadas no § 9º. O aumento previsto é da ordem de um terço. Então, se ocorrer violência
doméstica e as lesões forem leves, o crime será qualificado nos termos do § 9º. Já se houver
violência doméstica e as lesões forem graves, gravíssimas ou seguidas de morte, incidirá
uma causa de aumento de pena sobre os preceitos secundários dos §§ 1º., 2º. e 3º. do
artigo 129, CP. Não obstante olvidou-se o legislador, infelizmente, de prever esse aumento
nos casos de lesões graves, gravíssima ou seguidas de morte configurados na qualificadora
do § 13. Essa é uma lacuna bastante grave e indesejável, a qual novamente não pode ser
colmatada por analogia, que seria “in mallam partem”. Dessa forma, no caso de lesões
graves, gravíssimas ou seguidas de morte em situação de violência doméstica e familiar
16
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contra a mulher ou misoginia, aplicar-se-ão tão somente os §§ 1º., 2º. ou 3º., do artigo 129,
CP, sem nenhuma exasperação, o que é bastante assistemático considerando o tratamento
conferido ao artigo 129, § 9º. c/c § 10, CP.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

O § 11 prevê uma causa de aumento de pena para os casos de violência doméstica
com lesões leves (§ 9º.), também da ordem de um terço quando “o crime for cometido
contra pessoa portadora de deficiência”. Essa causa de aumento não incide nos casos dos
§§ 1º., 2º. e 3º. , mas somente para a pena do § 9º. Obviamente também não há incidência
dessa causa de aumento nos casos do § 13 sob comento. Em nossa visão, tal causa de
aumento deveria abarcar tanto os §§ 1º., 2º. e 3º., como também os §§ 9º (o qual já abarca
realmente) e 13, todos do artigo 129, CP. Isso considerando que a pessoa deficiente
mereceria maior proteção legal dadas as suas especiais condições de vulnerabilidade.
Contudo, a legislação, desde a sua origem, com a Lei 11.340/06, optou, sabe-se lá por que,
pela restrição da majorante apenas ao § 9º., o que, infelizmente, não se altera com a Lei
14.188/21.
Por derradeiro vale destacar um questionamento formulado pelo colega Delegado
de Polícia e Jurista, Ruchester Marreiros Barbosa em discussão via WhatsApp:
“O § 13 do artigo 129, CP institui como sujeito passivo ‘mulher’. E quando a vítima
for uma criança ou adolescente, por exemplo. Poderíamos conceituá-la como mulher”? 8
Barbosa respondeu a essa questão de forma negativa, afirmando que no conceito
de “mulher” a ser protegida pelo § 13, do artigo 129, CP, não caberiam pessoas do sexo
feminino que não fossem adultas.
Nosso entendimento, no entanto, com todo o respeito, é diametralmente oposto.
O conceito de mulher utilizado pelo legislador é obviamente amplo, abrangendo todas as
pessoas humanas do sexo feminino, e mais, a jurisprudência e a doutrina, têm ampliado o
conceito, como já visto, até mesmo para alcançar transexuais. Tal amplitude não permite
que se retire do âmbito protetivo as meninas (crianças e adolescentes). Não se trata de
analogia e nem mesmo de interpretação ampliativa. Trata-se de dar o sentido devido a um
universal (mulher) empregado na dicção legal, a qual não faz distinções de qualquer
natureza etária ou identitária e a nosso ver nem o poderia fazer, sob pena de
inconstitucionalidade por insuficiência protetiva e violação da proporcionalidade. Isso
porque não teria cabimento haver especial proteção a mulheres adultas vítimas de
violência, enquanto se deixa ao léu crianças e adolescentes do sexo feminino.
8 BARBOSA, Ruchester Marreiros. Conceito de Mulher no artigo 129, § 13, CP. WhatsApp. 25.10.2021. 14:04.
1 mensagem de WhatsApp.
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É preciso não olvidar que o emprego do universal mulher, tal como homem jamais
foi restritivo, referindo-se ao ser humano em geral, independentemente da idade. Quando
se quer restringir o significado, aí então se deve qualificar a condição especial pretendida
e usar um elemento de distinção, tal como, “mulher adulta”, “homem adulto”, “criança”,
“adolescente”, “maiores de idade”, “menores”, “pessoas capazes”, “incapazes”, “vulneráveis”
etc. O emprego do universal sem qualificação expressa significa o intento de abrangência
máxima da categoria humana a que se refere.
No caso concreto, toda essa legislação protetiva da mulher se refere a uma
chamada “discriminação positiva” baseada em sua hipossuficiência. Ora, se uma mulher
adulta, por exemplo, de 32 anos, lutadora de artes marciais, é protegida pela lei, por qual
motivo insondável e irrazoável uma menina recém – nascida ou uma menina de 8 anos,
totalmente indefesa, não seria digna da proteção legal?
Na discussão do tema, Barbosa procura afastar a aplicabilidade do § 13, do artigo
129, CP para meninas, alegando que a proteção legal, por exemplo, conferida pela Lei
Maria da Penha ou pela Lei do Depoimento Especial, pode se referir a crianças e
adolescentes. No entanto, alega o autor que no caso do § 13, a questão seria de tipicidade
penal, a qual exige uma interpretação restritiva, de modo que o emprego pelo legislador
do termo “mulher”, afastaria a norma penal quando a vítima fosse uma menina. 9
Um primeiro ponto a contrastar essa pretensão de Barbosa em separar
hermeticamente os direitos das mulheres em geral (independente da idade) e a garantia
penal desses direitos, é o fato de que o autor esquece que não existe direito sem a
respectiva garantia. O suposto “direito” nessas circunstâncias não passa de um espectro,
uma fantasmagoria ilusória. Como ensina Dalla Rosa:
Assim ao entender-se poder como possibilidade de ação social, o
direito nada mais pode ser do que a garantia dada por alguém de
fora, ao exercício de um poder. Ou seja, de forma alguma se poderia
falar em direito se não existisse previamente um meio de fazê-lo
existir, que seria a garantia jurídica de possibilidade de atuação (ou
não) conforme a decisão pessoal de cada pessoa.
Ao suprimir esta garantia, automaticamente desaparece o direito,
pois é impossível pensar em um direito (...) se essa mesma
prerrogativa não fosse garantida, pois tal não existiria, a não ser como
parte de um discurso retórico manipulador. 10
9 Op. Cit.
10 DALLA – ROSA, Luiz Vergilio. O Direito como Garantia – Pressupostos de uma Teoria Constitucional. Rio
de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 71.
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No seguimento, como já exposto, pode-se afirmar que não assiste razão ao autor
porque o legislador emprega o termo “mulher” clara e evidentemente em seu sentido
universal e abrangente, sendo a interpretação restritiva, nesse caso concreto, geradora de
irrazoabilidade, desproporcionalidade e insuficiência protetiva. Na verdade, a indagação
de Barbosa é deveras inusitada, pois que a interpretação do universal mulher tem sido
tratada em geral como uma evidência que não comporta maiores discussões. A evidência
é um conhecimento inegável, indestrutível, irrefutável, apodítico. Há um problema que
obnubila as consciências na atualidade. A mania de atomizar as pessoas em categorias
identitárias cada vez mais restritas e desconsiderar a noção universal de homem como ser

humano e de seus direitos e deveres de acordo com essa universalidade e não de acordo
com esta ou aquela identidade restritiva. Isso tem causado um verdadeiro embotamento
da inteligência e da própria noção antropológica dos seres humanos (homens e mulheres)
que já não são mais reconhecidos em sua dignidade pela sua humanidade comum, mas
por aquilo que os distingue particularmente, erro este que não é somente intelectual, mas
moral ou ético, levando a disparates como a questão ora posta e também a consequências
temíveis e terríveis como a possibilidade de discriminações negativas que se diz pretender
combater, mas que acabam sendo construídas e sustentadas exatamente por essa espécie
de mentalidade divisiva.
A lição de Voegelin acerca do “resgate da linguagem” é relevante neste contexto:
Resgatar a linguagem significava recuperar o objeto a ser por ela
expresso, o que, por sua vez, significava sair do que hoje se chamaria
a falsa consciência da burguesia ordinária (aí incluindo positivistas e
marxistas), cujos representantes literários eram as vozes dominantes
do meio cultural. Daí que essa preocupação com a linguagem fizesse
parte da resistência contra as ideologias. As ideologias destroem a
linguagem, uma vez que, tendo perdido o contato com a realidade,
o pensador ideológico passa a construir símbolos não mais para
expressá-la, mas para expressar sua alienação em relação a ela. Por
isso necessário se faz “transpor esse simulacro de linguagem e
restaurar a realidade por meio da restauração da linguagem”
(interpolação nossa). 11
A argumentação restritiva da palavra mulher para mulheres adultas não é
sustentável porque é inviável afastar a natureza universal do termo “mulher” não
adjetivado. E mais, acaso retirada a universalidade, o que seria então uma mulher, a partir
de quando se seria uma mulher? As adolescentes estariam abrangidas em detrimento das
crianças? Somente mulheres maiores de 18 anos? Maiores de 16 anos? Maiores de 14 anos?
11 VOEGELIN, Eric. Reflexões Autobiográficas. Trad. Maria Inês de Carvalho. São Paulo: É Realizações, 2007,
p. 39.
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Após a menarca? Perceba-se que aí sim estaríamos diante de uma palavra indeterminada
que viola a segurança jurídica exigível no campo penal. Não cabe aqui o existencialismo de
Beauvoir para afirmar que “não se nasce mulher, se torna mulher”, 12 esse desvario
filosófico não serve para balizar uma ciência prática como o Direito, muito menos o Direito
Penal. A palavra “mulher” é realmente ampla, porém absolutamente segura e definida
jurídica e faticamente. Mulher é a pessoa (qualquer uma) do sexo feminino. Não há
indefinição. Não se pode confundir amplitude com indefinição ou insegurança. A
insegurança somente surge com o questionamento que pretende mutilar o universal e
converter este a fórceps em particular que, por natureza, ele não é.
Ademais, as Convenções Internacionais de Proteção à Mulher não são jamais
excludentes das meninas. A menina (criança ou adolescente) sempre contou com
indiscutível proteção como mulher e como criança ou adolescente. No ordenamento
interno nem a Constituição Federal, nem a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) são
excludentes das crianças e adolescentes do sexo feminino, o que seria irrazoável e até
teratológico.
Como se disse, a palavra “mulher” é bem definida, ampla sim, mas jamais insegura.
Quando admitimos uma teia protetiva para vulneráveis onde mulher é qualquer mulher,
isso tem duas faces necessárias e inseparáveis. Se por um lado estamos diante de uma
proteção para as mulheres em geral, também, ao mesmo tempo, estamos diante do
estabelecimento de uma série de restrições penais, processuais penais e híbridas (penais e
processuais penais concomitantemente) contra o suspeito, acusado ou condenado. Tratase de sistematizar a relação necessária entre direitos e garantias, conforme acima já
destacado. Por exemplo, vedação de aplicação dos benefícios do JECrim, critérios mais
rígidos para penas alternativas, restrições impostas como medidas protetivas etc. Em todo
esse percurso a palavra “mulher”, que é segura e determinada, não deve estar sujeita à
exclusão de mulheres crianças ou adolescentes. Exatamente a sistemática protetiva, a
razoabilidade e proporcionalidade estão a indicar a abrangência de qualquer mulher (ser
humano do sexo ou gênero feminino), e não a exclusão das menores, o que configuraria
uma terrível insuficiência protetiva, violadora do chamado “garantismo integral positivo”.
13 Não seria possível promover uma redução do natural significado universal de mulher,
desprotegendo crianças e adolescentes do sexo feminino em nome do que se tem
12 BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo: A Experiência Vivida. São Paulo. Difusão Européia do Livro.
Tradução de Sergio Milliet. 2010, p. 9.
13 FISCHER, Douglas. Garantismo Penal Integral (e não o Garantismo Hiperbólico Monocular) e o Princípio
da Proporcionalidade: breves anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina
do TRF – 4. Porto Alegre: n. 28, mar. 2009, “passim”.
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chamado de um “garantismo hiperbólico monocular” que se orienta somente pelo aspecto
garantista negativo ou de inconstitucionalidade por excesso. 14
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Outro aspecto importante que reúne história legislativa e interpretação
sistemática, encontra-se no fato incontestável de que essa nova figura de lesão corporal
nada mais é do que uma derivação da qualificadora do Feminicídio, prevista anteriormente
no crime de homicídio, tanto é fato que há expressa referência legal ligando os dispositivos,
conforme já se destacou neste texto. O Feminicídio se refere também igualmente a
“mulher”. E seria inconcebível que se alguém, por exemplo, matasse a filha recém – nascida
devido a sua condição de pertença ao sexo feminino, não fosse um caso claro e evidente
de Feminicídio. Sistemática e historicamente é inegável que o legislador trata da violência
(primeiro homicida e depois agressiva) contra a mulher, independente da questão etária.
A idade tenra, ao reverso, é um elemento de reforço da necessidade de tutela especial da
vítima e não de sua exclusão em nome de suposto garantismo erigido em prol do
criminoso. É preciso lembrar que é verdadeira a afirmação de que “os direitos humanos se
ocupam (e se preocupam) da vítima”. Isso pode ser extraído “da própria historicidade
desses direitos”. Compulsando o contexto da edição dos diversos documentos
internacionais sobre o tema e as razões expostas nos preâmbulos das declarações,
constata-se “que a pessoa humana é o seu objeto de proteção, notadamente enquanto
vítima de violações de direitos humanos”, 15 sendo sempre bom recordar que a violência
contra a mulher é considerada uma forma de violação desses direitos (inteligência do
artigo 6º., da Lei 11.340/06).
Trazendo o caso para as lesões, imagine-se que um casal desejasse um filho
homem, por preconceito de gênero. Nascida uma menina, devido exatamente à sua
condição de sexo feminino, passaria a sofrer violência física (lesões corporais), violência
psicológica (nova figura que também usa a palavra “mulher”) etc. Tais fatos, tais condutas
não poderiam, com um mínimo de razoabilidade, serem consideradas atípicas, ainda que
só relativamente, considerando a qualificadora da lesão corporal e o novo crime de
violência psicológica contra a mulher, pretendendo-se a tipificação de outros crimes como
lesões comuns, ameaça, constrangimento ilegal etc. Não há também aqui razão no sentido
de razoabilidade e proporcionalidade para descartar as normas protetivas especiais.
Rumando para a História, exemplos abomináveis como este foram inspiração para esses
tipos penais em sua criação, considerando fatos comprovados da antiguidade (v.g. Esparta)
e da História recente (v.g. China, vários grupos indígenas brasileiros etc.). Note-se que tais
14 Op. Cit., “passim”.

15 REZENDE, Guilherme Carneiro de. O Direito Humano da Vítima a um Processo Penal Eficiente. Curitiba:
Juruá, 2021, p. 160.
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referenciais históricos tratam exatamente de vítimas de idade reduzida ou mesmo de
recém – nascidas.
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Nos ajuda na sensibilização e na presença da lembrança a bela passagem do
cronista Paulo Briguet em seu texto “A Multidão da Praça Vazia”:
Estavam na praça as crianças da China. As meninas, sobretudo as
meninas, milhões delas, com seus coraçõezinhos, com suas
mãozinhas, com seus olhos diminutos, com os nomes que não
puderam ter, com os choros que não puderam chorar, com as
palavras que não puderam dizer, com as luzes que não puderam ver,
com os passos que não puderam dar, com os amores que não
puderam conhecer, com os filhos que não puderam conceber, mas
acima de tudo – acima de tudo! – com as mortes que lhes foram
dadas e lhes franquearam a conquista da eternidade. 16
Negar a condição ou qualidade de “mulher” a uma criança do sexo feminino
consistiria num absurdo filológico, biológico, ético e jurídico, promovendo, com uma
interpretação insustentável da letra da lei, exatamente aquilo a que mais deve se opor a
legalidade, ou seja, a injustiça. Injustiça esta derivada da desproporção, irrazoabilidade e
insuficiência protetiva, as quais, por seu turno, advém de uma racionalidade pervertida,
desvirtuada, tal como se diz das virtudes enlouquecidas, que se convertem nos mais
abjetos vícios.17
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RESUMO: A reforma agrária foi criada em função de fornecer uma melhor qualidade de
vida para as famílias que tinham a intenção de produzir e cultivar, a partir da
redistribuição de terras assentadas pelo INCRA e INTERPI. Deste modo, o presente
estudo tem como objetivo analisar como a reforma agrária promove a desapropriação e
distribuição da terra no estado do Piauí por meio dos devidos órgãos competentes.
Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura de abordagem qualitativa e aspecto
dedutivo. Os resultados apresentam a importância dos assentamentos para a geração de
renda e como deve ser a aplicação das leis normativas protocoladas pelo estado. Concluise que existe dificuldades para as novas implementações e aquisições das terras para as
famílias e que existe uma escassez de estudos atualizados sobre a aplicação das leis, e
mais precipuamente no Estado do Piauí.
Palavras-chave: Reforma Agrária; Assentamentos; Famílias.
ABSTRACT: The agrarian reform was created in order to provide a better quality of
life for families who intended to produce and cultivate, from the redistribution of
land settled by INCRA and INTERPI. In this way, the study aims to analyze how
agrarian reform promotes the expropriation and distribution of land in the state of Piauí
through the appropriate competent bodies. This is a bibliographic review of the literature
with a qualitative approach and deductive aspect. The results show the importance of
settlements for income generation and how the application of normative laws filed
by the state should be. It is concluded that there are difficulties in the implementation
of land for families and that there is a lack of updated studies on the application of
the laws.
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Hereditárias e Sesmarias. 2.2 Lei de Terras. 2.3 Estatuto da Terra. 3 A Necessidade da
Terra Para o Cultivo de Subsistência e Geração de Renda das Famílias nos
Assentamentos Piauienses. 4 Análise e Eficiência da Aplicabilidade Processual das
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Conclusão. Referências.
1.INTRODUÇÃO
A disparidade na estrutura fundiária nacional caracteriza-se como um dos
problemas cruciais em meio ao desenvolvimento do setor agrário, influindo
justamente na quantidade e condições de trabalhos, como no modo de vida dos
trabalhadores rurais. De modo que a maior parte das porções de terras do país, estão
acumuladas nas mãos de uma pequena parte da sociedade. Enquanto a outra parte,
são de proprietários de pequenas propriedades que incessantemente não são
capazes de produzir renda e a própria subsistência familiar suficiente ou até mesmo
pessoas que não tem nenhum acesso à terra.
À Reforma Agrária, é um conceito sistemático que busca redistribuição justa
de terras para pessoas que queiram produzir, assim, propriedades particulares são
adquiridas pelo governo à fim de lotear e distribuir para às devidas famílias ou
trabalhadores. Procurando descentralizar e democratizar à estrutura fundiária
brasileira, favorecendo a produção alimentar e a partir deles, obter-se comida e renda.
Esse artigo é de relevância bastante atual, abordando justamente a reforma
agrária nesse contexto, analisado sob a ótica descritiva, notadamente da dignidade
da pessoa humana, elevando, além disso, a reforma agrária como direito humano
fundamental nos assentamentos piauienses. Como também a complexidade na
aplicação processual das normas legais, em atuar a teoria à prática para os fins de
execução da Reforma Agrária.
Dentro desse cenário, analisou-se como Reforma Agrária promove a
desapropriação e distribuição da terra no âmbito nacional e precipuamente no
Estado do Piauí por meio dos devidos órgãos competentes, e se de fato as normas
legais estão sendo aplicadas com eficiência nos assentamentos piauienses nos últimos
5 anos.
E consequentemente, devido o panorama fundiário de constituição desses
assentamentos e a busca por uma redistribuição de terras mais justas, A política
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nacional de Reforma Agrária, a luz da Constituição Federal de 1988, vem sendo aplicada
com eficiência no Estado do Piauí?
Tornando-se necessário a aplicação da Reforma Agrária para a redução das
mazelas sociais e suas indefinições em meio ao desenvolvimento do setor rural. Visto
que fica evidenciado que no país, ocorre uma incompatibilidade em relação a
distribuição das terras, uma vez que determinadas pessoas detém uma exorbitante
quantidade de terras e outros possuem poucas, ou até mesmo nenhuma. Essas
questões constituem a concentração fundiária brasileira.
Visando a consecução desse estudo, foram realizados: I) pesquisas
bibliográficas sobre a história da Reforma Agrária do Brasil; II) bem como pesquisas
em livros e artigos científicos a luz do Direito Agrário Brasileiro; III) levantamento
documental junto ao INCRA E INTERPI. Tais instrumentos que concederam a
reconstituir partes a problemática referente à distribuição da terra no Brasil e
especificamente a execução da política de reforma agrária no Estado do Piauí.
O artigo está composto de três tópicos específicos. O primeiro aborda a
revisão bibliográfica do contexto histórico do Sistema Político de Reforma Agrária
do Brasil. O segundo versa sobre a necessidade da terra para o cultivo de
subsistência e geração de renda das famílias nos assentamentos piauienses. O
terceiro analisa a eficiência na aplicabilidade processual das normas legais, através
dos institutos responsáveis, INCRA e INTERPI, e, por fim as conclusões do artigo.
2.SÍNTESE DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL
2.1Capitanias Hereditárias e Regime de Sesmarias
Primordialmente, a concentração fundiária nacional tem como consequência
a distribuição de terras que aconteceu no passado de forma desorganizada e
destinada. Isto é, o início do processo histórico da legislação agrária brasileira
relaciona-se com a história da colonização portuguesa no país, que na ocasião
adquiriu o domínio sobre as terras brasileiras implementando o regime das
capitanias hereditárias e sesmarias.
Sendo o Brasil descoberto por Pedro Alvares Cabral em 1500, a coroa
portuguesa tratou-se então de ocupar as novas terras, visto que era detentora do
domínio sobre o território descoberto. Tendo em vista que o direito de propriedade
decorrera do Tratado de Tordesilhas, acordo esse firmado entre os reinos de Portugal
e Espanha, na qual foi definido os limites de exploração das terras encontradas no
atlântico sul. Portanto, as terras eventualmente descobertas no mundo passariam ao
domínio de quem as descobrisse.
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De modo que, a questão fundiária no Brasil transpôs a ser vista com mais
interesse pela coroa portuguesa nomeadamente pela necessidade de expansão
territorial desinente do receio de perder suas terras até então conquistadas, para
outros europeus. Diante disso, implantou o regime das capitanias hereditárias com
o objetivo de povoar a colônia e dividir a administração colonial para quem tivesse
condições de produzir. Porém, seria indispensável pagar a coroa portuguesa um
sexto do que fosse produzido.
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Não obstante, o regime de sesmarias eram porções de terras subdivididas a
um favorecido em nome do rei de Portugal. Nesse sentido, o “domínio territorial era
reservado a coroa portuguesa, e seus agentes na colônia poderiam doar terras a
todos que desejassem nela se estabelecer, segundo suas qualidades pessoais, seu status
social e seus serviços a coroa. Uma vez doada à posse das terras, aqueles que recebiam
essas terras tinham para si uma garantia pessoal e não hereditário” (FREIRIA; DOSSO,
2016, p.14).
Dessa forma, o regime de sesmarias foi sobreposto como forma de certificar
a posse do território, que até então eram divididos em capitanias hereditária, as
primeiras distribuições desse regime foram estabelecidas por Martim Afonso de
Sousa, comandante da primeira expedição colonizadora e integrava a subdivisão das
capitanias, na qual foi incumbido a tarefa de colonizar o Brasil.
Face as considerações aduzidas, pode-se aferir a respeito da implementação
das capitanias e regime de sesmarias no procedimento de colonização do Brasil. Na
qual gerou disfunções no sistema fundiário nacional, através das concessões de
terras feitas a pessoas privilegiadas diante da ausência de um regime de distribuição
justo. Em consequência disso, foi sancionada uma lei que propôs parâmetros e
normas sobre a posse, controle, utilização e comercialização das terras, chamada de
lei de terras.
2.2 Lei de Terras
Posteriormente, com o fim do regime de sesmarias que “aos olhos do governo
português, as sesmarias trouxeram mais malefícios do que benefícios, tanto que as
extinguiu definitivamente [...]” em 1822, (MARQUES, 2015, p. 25). Ocorrera então a
instituição da primeira lei sobre terras somente em 1850, após 28 anos sem qualquer
legislação sobre terras no Brasil, na qual já vivia sob o regime imperial. A instituição
da primeira lei de terras foi tida como um marco histórico na composição do sistema
legislativo agrário brasileiro.
A lei de terras pode ser definida a partir dos seguintes objetivos:
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A “Lei de Terras”, como tal consagrada e ainda hoje assim
apelidada, foi votada pela Assembleia Geral e sancionada pelo
Imperador e teve por objetivos básicos: (1) proibir a investidura de
qualquer súdito, ou estrangeiro, no domínio de terras devolutas,
excetuando-se os casos de compra e venda; (2) outorgar títulos de
domínio aos detentores de sesmarias não confirmadas; (3) outorgar
títulos de domínio a portadores de quaisquer outros tipos de
concessões de terras feitas na forma da lei então vigorante, uma
vez comprovado o cumprimento das obrigações assumidas nos
respectivos instrumentos; e (4) assegurar a aquisição do domínio
de terras devolutas através da legitimação de posse, desde que
fosse mansa e pacífica, anterior e até a vigência da lei (MARQUES,
2015, p. 26).
Deste modo, a Lei de Terras no Brasil, ocorreu com a possibilidade de
normalização da propriedade aos detentores de títulos de sesmarias, aos
proprietários irregulares, em síntese, a todos aqueles que tivessem como detentores
de propriedades rurais exclusivas, no interesse de sanar o problema fundiário do país.
A Lei buscou regularizar o contexto fundiário no Brasil, transferindo títulos de
domínio, estes já fixados na terra e instituindo que as novas aquisições de domínio
em terras públicas só poderiam efetivar-se por compra e venda.
Para Marques (2015), com relação as capacidades da Lei de Terras regulada,
as consequências não se apresentaram abastadamente satisfatórias, pois não foi
resolvido em definitivo, os problemas correlacionados com a distribuição de terras
no país. De modo que o autor apresenta esse problema em dois polos, o primeiro
seria a quantidade de propriedades extensas consideradas improdutivas
concentrada nas mãos de uma minoria dos latifundiários, e, de outro, a grande
quantidade de minifúndios.
De tal forma que, com a necessidade de reduzir alguns problemas sociais
através da desconcentração de terras, tendo como consequência a má distribuição
e o pouco desenvolvimento no meio rural para pessoas de baixa renda. Foi criado o
Estatuto da Terra, como aspecto da lei que regula os direitos e encargos envolvendo
a redistribuição das terras, com a finalidade de realizar a reforma agrária e nortear a
política agrícola do Brasil.
2.3 Estatuto da Terra
O Estatuto da Terra constituído em 1964, período da Ditadura Militar, na
administração de Marechal de Castelo Branco, foi elaborado como uma maneira de
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frear as reinvindicações dos populares e sustentação do modelo capitalista do
favoritismo rural. Instituindo assim, transformações profundas acerca de como o
direito dava-se na relação do homem com a terra, ao viabilizar a ocupação das terras
a execução de sua função social.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

De acordo com Dickel (2019), o Estatuto da Terra é a declaração que gere a
posse, o uso, as relações fundiárias e que pressupõe a execução da reforma agrária
como dispositivo para auxiliar e reparar o aspecto de mazelas e arbitrariedade social.
Resultado da conjuntura da exploração no campo e das discrepâncias na obtenção
de terras como meio produtividade e dignidade. Portanto, o estatuto objetiva
reformar a configuração fundiária demasiadamente centralizada através da
distribuição das terras para fins da reforma agrária.
O Estatuto da Terra realizava os projetos de colonização nas áreas agrícolas.
[...] “Com os projetos as grandes empresas agropecuaristas se instalaram com
incentivos do governo, porém os pequenos proprietários ganhavam a terra e não
tinham condições de mantê-la o que os levavam a desistir” [...]. Deste modo, a luta
pela posse da terra manteve-se estendendo em todo o país (RODRIGUES, 2010, p.
4).
3.A NECESSIDADE DA TERRA PARA O CULTIVO DE SUBSISTÊNCIA E GERAÇÃO
DE RENDA DAS FAMÍLIAS NOS ASSENTAMENTOS PIAUIENSES
A necessidade da terra para o cultivo de subsistência e geração de renda é
uma modalidade na qual tem como finalidade a produção de alimentos, com fins de
asseverar a sobrevivência do agricultor, como de sua família ou até mesmo da
coletividade na qual está estabelecido, isto é, a agricultura de subsistência visa
compor essas insuficiências alimentares dessas famílias rurais.
Os assentamentos por essa forma, são caracterizados como um conjunto de
unidades agrícolas instaladas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), que originalmente era uma propriedade rural sem função social, isto
é, embora tenha proprietário, não é devidamente utilizada conforme presume o art.
5º da Constituição Federal.
O assentamento rural é a proporção mais concreta de se elaborar uma reforma
agrária. O termo assentamento de acordo com Bergamasco et al., (1997), no contexto
da reforma agrária, está basicamente associado ao território em que a população
será reassentada, desse modo, é a transformação do espaço físico, com o devido
objetivo de desenvolvimento agrícola. Por essa forma, tendo como significado o
estabelecimento do trabalhador na agricultura, envolvendo assim, a flexibilidade das
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condições adequadas para o uso da terra e o incentivo à organização social e à vida
comunitária.
Deste modo, os assentamentos rurais são terras agrícolas independentes
entre si, estabelecidas pelo Incra, onde originalmente existia um terreno rural que
pertencia a um único dono. Em uma pesquisa realizada em 2017, foi constatado que
existe 9.256 assentamentos em todo o país, ocupando uma área de 88.314.857
hectares. No Piauí, são 499, beneficiando um total de 31.169 famílias (INCRA-PI,
2017).
Segundo Santos (2014), a utilização de terras assentadas em algumas regiões
do Piauí, é a base para a reprodução socioeconômica das famílias, dessa maneira, o
cultivo da terra garante o desenvolvimento das atividades pecuárias, agrícolas e
extrativistas vegetais permitindo a aquisição de renda que mantém as famílias no
campo.
Desta forma, Maluf (2003, p.137) cita que:
Esta função diz respeito à geração de trabalho e renda que permite
às famílias rurais manterem-se no campo em condições dignas,
função proeminente num contexto de elevado desemprego e de
renda reais constantes ou declinantes para amplos segmentos da
população.
Nesse sentido, acredita-se que os assentamentos têm potencialidade
produtivas para evoluírem no mercado, tanto na condição de consumidores e
produtores. De tal modo, Holanda (2006), menciona que nas áreas econômicas de
produção, as famílias são detentoras e possuidoras de características que beneficiam
as suas produções matérias e a forma de como lidam com a geração de renda.
É notório que na política de assentamento de terras encontram-se muitos
obstáculos, fazendo assim que o cultivo de terras de geração de rendas para as
famílias piauienses seja precário. Segundo Arraes e Sousa (2009, p 471) cita que
os problemas dos assentamentos são de natureza políticoinstitucional: eles se originam na maneira como os atores
envolvidos no processo concebem e executam as condições em que
são ou deveriam ser atribuídos recursos às populações beneficiárias.
As instituições dessa área, como as normas, valores, expectativas,
modelos mentais e, sobretudo, as configurações de interesses e
relações, acabaram adquirindo certo formato organizacional que
joga sistematicamente os governos e os movimentos em impasses
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dos quais não têm como sair e cujo resultado social é
profundamente destrutivo. São dinâmicas que polarizam os atores
em torno de posições antagônicas e que não conduzem a
resultados capazes de representar um caminho consistente na luta
contra a pobreza.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

E em um estudo realizado em 2011 a 2014, no que diz a respeita sobre a
expansão de grãos no cerrado piauiense, nos assentamentos rurais, mostra-se
escasso devido ao mau gerenciamento estatal na região. Tendo em vista que, dos
495 assentamentos criados ou reconhecidos pelo INCRA, apenas 44 foram
construídos nos municípios do cerrando, sendo que está é uma área com a presença
de grandes extensões de terras devolutas, toando-se de responsabilidade do estado
arrecadar e destinar esses assentamentos para a reforma agrária. Deste modo o
estado contribuirá para o cultivo e geração das rendas das famílias no cerrado
piauiense (ANDRADE; VIANA, 2016).
A assistência técnica aos assentados, é extremamente fundamental para o
desenvolvimento econômico, social e ambiental nas áreas de reforma agrária. No
entanto, essas pratica não teve desempenho satisfatório, sendo que, desde 2015 não
houve previsão orçamentária para lançamento de chamadas públicas para a
contratação de tais serviços. Ademais, em novembro de 2017 foi lançado um edital para
seleção de empresas prestadoras de Assistência Técnica e Extensão Rural, com o intuito
de contratar esses serviços com o objetivo de atender 804 famílias de assentados.
Este serviço é essencial para geração de renda e qualidade da produção nos
assentamentos, pois oportuniza utilizações de conhecimentos, técnicas mais eficazes
e uso de insumos apropriados ao processo produtivo, com reflexos positivos no
aumento de produtividade e qualidade da produção, reduções de custos e maior
sustentabilidade no uso dos recursos naturais e meio ambiente. Todavia, sua
implementação desde o início do Programa foi sempre um desafio para a
Superintendência Regional no Estado do Piauí, ao ponto de não ter conseguido uma
grande abrangência deste serviço junto aos assentados no estado (INCRA-PI, 2017).
Conforme afirmado por Caraffa (2014), a importância dos assentamentos vai
além das origens ou das dificuldades das famílias em sua composição, mas sim do
método de transição, como também da espacialização de políticas públicas
amparadas pelos âmbitos governamentais. Contudo, na maioria das vezes não são
produzidos de forma integrada e contínua. Sendo assim, a dimensão econômica
constitui-se em um pilar fundamental para a sustentabilidade dos assentamentos
rurais.
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4.ANALISE E EFICIÊNCIA DA APLICABILIDADE PROCESSUAL DAS NORMAS LEGAIS,
ATRAVÉS DOS INSTITUTOS RESPONSÁVEIS, INCRA-PI E INTERPI
A implementação da reforma agrária não se restringe apenas à aquisição e
destinação de terras através dos projetos de assentamentos, mas é necessário que
haja ações integradas e disponibilidade de recursos em outras ações orçamentárias
do INCRA, de forma que a efetividade das práticas de introdução aos projetos de
assentamento, tais como: seleção de benefícios, marcação topográfica,
implementação de infraestrutura, outorga do instrumento definitivo de titulação,
concessão de créditos produtivos, assistência técnica, entre outras ações de
responsabilidade das instituições que possibilitam a emancipação das áreas
assentadas pela reforma agrária (INCRA, 2021).
Uma das atividades importante para a Política de Reforma Agrária no Piauí é
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Tendo em vista
que, no ano de 2017, destacou-se com resultados positivos no INCRA-PI,
denominado pela sigla SR(24), a continuação da execução dos três convênios
firmados entre o INCRA e a UESPI (INCRA-PI, 2017).
o PRONERA foi um programa fundado em 1998 com vistas a
incentivar a inclusão das populações que habitam assentamentos
de reforma agrária no brasil, o PRONERA, além de possibilitar a
criação de diversos cursos em nível de educação básica, graduação
e pós-graduação, é, também, objeto para diversos estudos que
buscam analisar a efetividade desta política pública.
O INCRA tem como principal objetivo processual a execução da reforma
agrária e aplicação do ordenamento fundiário nacional. Sendo que o ordenamento
fundiário é uma ação essencial para a realização do Programa Nacional de Reforma
Agrária (PNRA), fazendo-se essencial para a eficácia e economicidade das atividades
de obtenção de imóveis rurais para a reforma agrária. Além do INCRA ser uma
entidade autárquica, possuindo autonomia financeira e administrativa (SANTOS, 2016).
No que se refere às Autarquias, segundo Carvalho (p.178, 2019) “As autarquias
serão criadas por lei. Elas são pessoas jurídicas de direito público que desenvolvem
atividade típica do Estado, com liberdade para agirem nos limites administrativos da lei
específica que as criou”
Na sua aplicação enquanto entidade, o INCRA-PI, é responsável pelo cadastro
das famílias, além de selecionar os benefícios e assumir a responsabilidade pelo
financiamento e implementação dos recursos e suprimentos alimentares para a
construção dos Projeto de Assentamento, e aprimora, por meio dos órgãos federais
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de financiamento, o fornecimento de créditos para investimentos, além de criar um
plano de qualificação, por meio do percentual do crédito de investimento, contudo,
para que os assentados assumam seus lotes, seguindo todas as orientações e normas
estabelecidas pelo PNRA (INCRA, 2016).
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As operações do INCRA-PI estão voltadas para o suporte e temas agrárias de
maior repercussão no estado do Piauí, que apresenta relações ao ordenamento e
governança fundiária. Visto que, o INCRA é um dos pilares dessa administração,
apresentando o desenvolvimento do processo de cadastramento e fiscalização de
grandes propriedades rurais. Quanto a cobertura cadastral, o governo do Piauí vem
progredindo a cada ano, tendo superado em 2017 a meta de realizações cadastrais
de imóveis rurais em 61,92%. De acordo com resultado deste trabalho, O INCRA-PI
conseguiu emitir 324 títulos definitivos de terra para famílias assentadas no estado.
Tal resultado atingiu 88% da meta prevista para titulação no Piauí em 2017, um
avanço em segurança e cidadania para as famílias assentadas (INCRA-PI, 2017).
Em um estudo quali-quantitativo realizado em 2013, referendo a Ação 211A
(desenvolvimento de assentamentos rurais no estado do Piauí): – INCRA-PI
Desenvolvimento de Assentamentos Rurais, que tem por finalidade
a priorização a partir do levantamento das demandas de
infraestrutura, dos projetos de assentamento a serem beneficiados
com a implantação ou com a recuperação de infraestrutura, além da
realização de gestão ambiental dos projetos, supervisão,
fiscalização e acompanhamento das famílias assentadas na
aplicação adequada do Crédito de Instalação, concessão de
documentação, e demais ações visando proporcionar as condições
necessárias
para
o
desenvolvimento
sustentável
dos
assentamentos (BRASIL, p. 12, 2013).
No demais, identificou-se um aumento de 150,92% referente aos imóveis da UG
373044 (Superintendência Estadual do Piauí - INCRA/SR-24), referente a uma
pesquisa horizontal entre 12/2020 e 12/2021. Essa alteração resume-se à revisão de
imóveis de uso especial no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso (INCRA,
2021).
No entanto, em 2017, não foi estabelecido nenhum projeto de assentamento e
sequer foi efetuado o assentamento de qualquer família de trabalhador rural semterra na jurisdição da SR (24). No ano 2017, os procedimentos voltados para a
assegurar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos assentamentos
foram prejudicadas, analisando que a plano adotada pela administração do INCRA
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e determinados a SR(24) foi bem aquém das necessidades, tal em condições de meta
física como orçamentária e, ainda, os recursos orçamentários descentralizados foram
aquém do idealizado, junto às liberações mais concentradas no último trimestre do
ano (INCRA-PI, 2017).
Promover a democratização do acesso à terra, com ações de reforma agrária e
fundiária, observando as especificidades de cada território e bioma e a função social
da propriedade, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável, a superação
da pobreza e a paz no campo. É para a aplicação das normas de assentamentos é
necessário passar pelo licenciamento ambiental de assentamentos de reformas
agraria, conforme o relatório protocolado pela Controladoria Regional da União no
Estado Do Piauí:
Os pressupostos da sustentabilidade ambiental passaram a
integrar em definitivo a estratégia geral na implantação e
consolidação dos projetos de assentamento na jurisdição da
Superintendência do Piauí. No entanto, a ação de licenciamento
ambiental dos assentamentos no exercício de 2013, sofreu solução
de continuidade no ritmo que vinha sendo executado nos anos
anteriores. Tais fatos se justificam pelas Normas estabelecidas com
a criação do Cadastro Ambiental Rural - CAR que modifica a forma
de licenciamento dos assentamentos rurais do INCRA, cujo
instrumento ainda não está sendo operacionalizado pela SR (24) e
nem regulamentado/cobrado pelo Órgão Ambiental Licenciador –
SEMAR. Em função disto e da paralização periódica das atividades
dos Peritos Agrários (Engenheiros Agrônomos) na SR (24), no Piauí
só foram protocoladas 4 licenças em 2013, atingindo, apenas 7,5%
da meta prevista para 2013, que era de 53 licenças (BRASIL, p. 11,
2013).
Nesse interim, no ano de 1980, foi criado o Instituto de Terras do Piauí (INTERPI).
Uma autarquia estadual é responsável pelo gerenciamento fundiária das terras.
Sendo um programa que envolvia o financiamento do Bando Mundial, a execução
do INTERPI foi formulada pelo governo estadual, que tinha como missão técnica o BIRD.
Deste modo, através da Lei estadual 3783/1980, o Instituto de Terras do Piauí adquiria
características jurídicas de direito público, com a tarefa de exercer a política fundiária
estatal, atuando através de poderes que promovem a descriminação e arrecadação
de terras devolutas, conforme a legislação estadual e federal (ALMENDRA, 2018).
Já em setembro de 2015, a Lei Estadual 6709, foi promulgada, permitindo que
o INTERPI tivesse uma maior autonomia operacional. Além disso, a entidade adquiriu
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a incumbência para executar as diretrizes do governo em áreas fundiárias,
necessárias nas políticas sócias, ambientais e agrícolas. Sendo assim, o Decreto
16324, regulamentando a referida norma. No “Anexo Único” do citado Decreto,
nomeado “Programa Estadual de Regularização Fundiária”, que dispõe a seguinte
citação:
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A Lei Estadual nº 6709, de 28 de setembro de 2015, que dispõe
sobre a reforma, regularização fundiária e colonização de terras
devolutas pertencentes ao Estado do Piauí, e que atualiza
dispositivos da Lei 3783, visa dotar o Instituto de Terras do Piauí
– INTERPI de maior autonomia para a gestão e administração da
política fundiária do Estado do Piauí, e consequentemente suprir a
ausência de dados sistematizados que melhor viabilize a resolução
de conflitos fundiários e a efetiva regularização de “posses”, além
da implementação de diretrizes de governo para a área fundiária,
relevantes no delineamento de políticas agrícolas, sociais e até
mesmo ambientais (PIAUÍ, 2015).
De acordo com a lei estadual Nº 6.709, de 28/09/2015, sobre a regularização
Fundiáriado Piauí, no Art. 7, cita que “o INTERPI promoverá a discriminação das terras
devolutas estaduais, incorporando-as ao patrimônio do Estado de Piauí, sendo o
procedimento discriminatório administrativo ou judicial”. Além disso, o Art. 29,
menciona que “a destinação de terras públicas e devolutas a ocupantes ou posseiros
somente incidirá sobre as áreas devida e efetivamente exploradas, acrescida da
reserva legal, no limite da lei.” (PIAUÍ, 2015)
Mesmo com a aplicação normativas das leis estaduais e federais, em algumas
ocasiões eles não são implementados corretamente, fazendo-se que algumas
instituições sejam acusadas e julgas. Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí
(CGJ PI), no ano de 2012, o INTERPI foi acusado por diversas irregularidades,
principalmente na distribuição indevidas de terras, resultando em um bloqueio de
dois milhões de hectares da entidade. E no mesmo ano, foi realizado uma
investigação judicial pela Corregedoria Geral da Justiça, no sistema do cartório
piauiense, entre os anos de 2012 e 2014, com o intuito de formular um diagnóstico
detalhado das atividades extrajudiciais e judiciais da instituição estatal (CGJ PI apud
ALMENDRA, 2018).
5.CONCLUSÃO
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Esse trabalho trouxe reflexões sobre a luta das famílias nos assentamentos
piauienses pelo direito a posse da terra. Os resultados identificados mostram a
necessidade dos assentamentos de terra para o sustento e geração de renda das famílias
e comunidades assentadas em diversas áreas do estado do Piauí.
Com base nos estudos, percebe-se que ainda existem muitos assentamentos que
não foram repassados para as famílias, e que o estado nos últimos anos não fez a
aquisição de novas terras, além de estar apenas realizando a implementação de famílias
nos assentamentos, no entanto, algumas implementações não são realizadas de formas
corretas, seguindo as leis e normas estabelecidas através dos órgãos estaduais e federais.
A partir da realização da pesquisa, constatou-se que essa temática merece uma
maior atenção dos pesquisadores, principalmente no que diz respeito a implantação e
aquisições de novas terras. No demais, identificou-se que existe uma inclinação do atual
do governo em não cumprimento e desenvolvimento de projetos estabelecidos pela lei,
sobre a aquisição e desapropriação de terras para a continuação da reforma agrária no
Piauí. Sendo assim, caso continue da mesma forma nos próximos anos, a tendência é de
que o INCRA-PI não desenvolva a reforma agrária, pois passará apenas a ser um órgão
de regularização fundiária, redistribuindo as terras já adquiridas e não buscando por
novas terras.
Constatou-se que existem poucos materiais que abordem de fato está temática,
pois as investigações sobre a aplicação das leis através do INCRA-PI e INTERPI é escasso,
fazendo-se necessário, investimentos em pesquisas estaduais, estudos mais
aprofundados e atualizados.
Portanto, espera-se que os resultados coletados, possam contribuir para que
profissionais e estudantes compreendam o tema abordado nessa temática e assim
sintam-se instigados a produzir pesquisas de cunho cientifico que levam ao mesmo
objetivo, de levar conhecimentos e informações atualizadas.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise ao estudo do conflito
entre a obrigatoriedade da vacina no Brasil versus o direito à saúde e o direito à autonomia
do paciente. É importante destacar que as vacinas fazem parte da medicina que estabelece
medidas preventivas para a preservação da saúde da população, e são d suma relevância
para a sociedade, dessa forma, o surgimento rápido da vacina contra a covid-19 preveniu
que a doença se tornar cada vez mais mortal para o ser humano. No entanto, para aplicála, o Estado deve respeitar os direitos fundamentais dos indivíduos. Sendo assim, a
metodologia utilizada no presente trabalho foi a de revisão de literatura através de
conteúdo (livros, artigos, doutrina, lei e jurisprudência), nos quais foram colhidos do acervo
de livros pessoais do autor, bem como das plataformas online SciELO, Google Acadêmico
e DATASUS. Desta forma, pode ser possível demonstrar a possibilidade de vacinação
compulsória, mas a pesquisa sobre os instrumentos legais para a vacinação compulsória
ainda é dificultada.
Palavras-chave: Vacina; Covid-19. Direito à Autonomia do Paciente. Direito à Saúde.
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa fazer um estudo sobre a obrigatoriedade das vacinas,
conflito entre o direito à liberdade e o princípio da autonomia versus o direito a saúde
recentemente discutidas em âmbito nacional, em contraste com a liberdade e autonomia
individual, particularmente a liberdade do indivíduo de optar por não ser vacinado. Para
tanto, busca demonstrar as diversas áreas dessas duas posições e a base legal vigente no
país.
A priori, é necessário expor os aspectos envolvidos na vacinação. Esta é uma das
medidas mais eficazes para promover a saúde pública e pessoal de forma a evitar o
surgimento de doenças imunopreveníveis. Nesse sentido, surge uma discussão entre
proteção pessoal e autodeterminação ou não adesão aos planos nacionais de imunização.
Por sua vez, de acordo com o artigo 5º, é garantido a todos o direito à saúde, que
é obrigação do Estado e direito fundamental do indivíduo 196, CF, “A saúde é direito de
todos e dever do Estado (...)”. De acordo com a classificação de Silva (2021) a saúde revela39
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se como uma clara obrigação não autônoma nos termos dos artigos 196 e 198 da
Constituição Federal para o estabelecimento de um sistema único de saúde.
Assim, na Constituição, a liberdade individual e o autogoverno, também vinculados
pela Constituição Federal, garantem ao Estado o direito à liberdade de escolha e de não
intervenção na vida privada, conforme mencionado no art. 5, incisos II, VI e VIII. Por outro
lado, há um direito que busca garantir a proteção coletiva como um todo, portanto o
Estado tem o dever de proteger a coletividade, e não apenas a pessoa isolada, criando
assim um conflito entre direitos fundamentais, autonomia e direito à saúde. Além disso, o
Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ARE 1267879, destacou que enquanto a
Constituição Federal protege o direito de todo cidadão de defender sua filosofia, religião,
moral e crenças existenciais, os direitos sociais devem prevalecer sobre os direitos
individuais, especialmente, no contexto da atual pandemia.
Assim, vê-se que, por um lado, há a questão do poder e da responsabilidade do
Estado em prover saúde à sociedade pelos meios necessários para garantir a proteção
individual e coletiva dentro da lei. Nesse viés, por sobrevir o debate em momento
pandêmico e após as decisões do STF gerarem inúmeras discussões acerca do acolhimento
a assegurar o interesse a coletividade, intenta demonstrar as prerrogativas do direito à
saúde e o direito à liberdade de forma a equiponderar ambos.
2. HISTÓRICO DA PANDEMIA DE COVID-19
Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada para
um número alarmante de casos de pneumonia na cidade chinesa de Wuhan. Este é um
novo tipo de coronavírus que não foi encontrado em humanos antes. No mês seguinte, as
autoridades chinesas confirmaram que haviam descoberto um novo coronavírus, então
conhecido como Sars-CoV-2.
De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde:
O coronavírus está em todo lugar. Eles são a segunda causa mais
comum do resfriado comum (depois dos rinovírus), e até as últimas
décadas raramente causavam doenças mais graves do que o
resfriado comum em humanos. Ao todo, sete coronavírus humanos
(HCoVs) já foram identificados: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoVNL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa síndrome respiratória
aguda grave), MERS-COV (que causa síndrome respiratória do
Oriente Médio) e o, mais atual, novo coronavírus (iniciou-se
temporariamente nomeado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de
2020, recebeu o nome de SARS-CoV-2). Esse novo coronavírus é
responsável por causar a doença COVID-19 (SILVA, 2021).
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No trabalho atual, o Sars-CoV-2, causador da doença Covid-19, será referenciado
quando termos como coronavírus ou novo coronavírus forem usados. No final de janeiro
de 2020, a Organização Mundial da Saúde designou o surto do novo coronavírus como
Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII), o nível mais alto de alerta
da organização internacional (CALDEIRAS, 2021).
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Esse status ajuda a informar o mundo sobre a gravidade da pandemia e facilita a
coordenação entre os países para combater a propagação do vírus. De acordo com o
Regulamento Sanitário Internacional (RSI), uma ESPII é considerada um evento
extraordinário que, devido à disseminação internacional da doença, pode representar um
risco para a saúde pública de outros países e exigir uma resposta internacional imediata e
coordenada. Um comitê de especialistas convocado pelo Diretor-Geral da OMS para
preparar pareceres sobre as medidas de emergência propostas. Antes da pandemia
relacionada ao Covid-19, a OMS havia declarado apenas cinco eventos como ESPII: a
pandemia de H1N1 em 2009; a disseminação internacional do poliovírus em 2014; o surto
de Ebola na África Ocidental em 2014; eventos de vírus cardíacos que levaram ao aumento
de casos de microcefalia e outras malformações congênitas; e surto de Ebola em 2018 na
República Democrática do Congo (SILVA, 2021, p. 19).
2.1. Histórico da vacina
As vacinas são caracterizadas por intervenções bem estabelecidas que estimulam
o sistema imunológico através da produção de anticorpos para prevenir e ocasionalmente
reduzir doenças imunopreveníveis. Definido pelos Centros de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC) como a maior conquista de saúde do século 20, “a vacina primariamente
remonta a técnicas ancestrais que aconteciam na Índia com a inoculação de matéria natural
pelo nariz. Entretanto, o formato mais próximo ao atual advém do inglês Edward Jenner,
criado em 1796 que estudou a inoculação de material extraído da lesão pústula humana
de varíola bovina” (RESENDE, ALVES, 2020).
Como a maioria dos países, o Brasil adota “imunização de rebanho”, essa
abordagem envolve proteger aqueles que foram vacinados, ao mesmo tempo em que
protege aqueles que não foram vacinados. A vacinação deu seus primeiros passos em 1811
com a criação da Comissão de Vacinas da Corte e, posteriormente, em 1892, a prática se
estabeleceu no Rio de Janeiro, criando o Instituto Municipal de Vacinas. O período que se
seguiu foi marcado pelo levante vacinal que ocorreu como resultado da soma de vários
problemas ocorridos na época. O gatilho, no entanto, foi a Lei 1261/1904, promulgada pelo
presidente Rodríguez Alves, que tornou obrigatória a vacinação e a revacinação. Se não
fossem as medidas violentas e até cruéis, seria apenas mais uma atitude em prol da saúde
da população, daí as prisões arbitrárias, violência policial e restrições aos direitos
fundamentais (BARROS, 2021).
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Logo depois o caos, insatisfação popular e os conflitos entre o direito ao governo
e o direito a saúde da Lei n° 6.259 que entrou em vigência no ano de 1975 que padroniza
os programas nacionais de imunização, redesenhar completamente e designar a saúde
pública. A implementação do programa validou a erradicação da varíola, a redução da
propagação do vírus do sarampo e da rubéola e a redução da incidência de doenças como
coqueluche, meningite etc., que estão atualmente disponíveis nos calendários de crianças
e adultos, cobrindo dezenove das vinte doenças em cada região vacina.
Sendo assim, graças a medidas de saúde como as vacinas, muitas doenças
deixaram de representar alta mortalidade e perigo para as populações, reacendendo assim
um movimento antivacinação estruturado por meio de notícias sem base científica, crenças
religiosas, filosóficas e argumentos baseados na liberdade e nos direitos fundamentais na
constituição da república. As alegações de que as vacinas são ineficazes e inseguras vêm
da retórica do movimento de manipular lucros, controlar governos e, mais importante,
temer efeitos adversos. Como resultado, muitas doenças antes consideradas erradicadas
retornaram e causaram surtos preocupantes de doenças como o sarampo nos Estados
Unidos e no Brasil.
Ocorre que a grande problemática, seria a obrigatoriedade da vacina aos
brasileiros, tendo em vista que muitos foram contra a vacina, e veem a não vacinação como
forma de manifestação política.
2.2. Vacina do Covid-19
Em 2020, três meses após a descoberta de um novo vírus registrado na China, o
Brasil e o mundo passam por uma emergência inesperada, uma pandemia global causada
pelo vírus SARS-COV-2, que causa a doença da síndrome respiratória. Causada pelo
coronavírus 2, isso afeta não apenas vidas, indivíduos em todo o mundo, mas também
padrões políticos, sistemas econômicos e circunstâncias sociais.
No entanto, hipotetiza-se que há uma corrida contra o tempo para desenvolver
uma vacina eficaz que possa resgatar e reduzir o nível de mortalidade. Com medidas
draconianas, como alto número de mortos, fechamento de negócios, distanciamento social
e uso obrigatório de máscaras, a pandemia expôs fragilidades nos sistemas de saúde em
todo o mundo, muitos dos quais entraram em colapso. “Logo se começou uma busca
científica incessante sobre as melhores maneiras de conter o alastramento do SARS-COV2, bem como os melhores tratamentos, uma possibilidade de cura e uma vacina contra o
COVID-19. Essa busca, no entanto, precisou do aval interno de cada nação e do apoio
internacional em termos de compartilhamento de dados, informações e pesquisas”
(MOREIRA, 2021)
A corrida para produzir e licenciar vacinas revelou a indústria farmacêutica,
institutos de pesquisa e países com os maiores gastos, com países como China, Rússia e
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Reino Unido liderando os registros de vacinas em 2020. No final do mesmo ano, em caráter
emergencial, após meses de pesquisas e ensaios clínicos, espera-se que 18 vacinas
cheguem ao mundo de acordo com a capacidade de produção e cronogramas de
distribuição, além de acordos firmados pelos países. Dessa forma, são utilizados como
forma de evitar e diminuir a letalidade das vítimas, prevenindo novas cepas e mutações
que surgiram e que causam mais danos à população.
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Desta vez, as vacinas estão sendo disponibilizadas para todos ao redor do mundo,
promovendo debate sobre efeitos colaterais e eficácia devido ao seu curto tempo de
criação. No entanto, mesmo que a vacinação esteja diretamente ligada à imunidade
individual, é indiscutível que seu impacto reflete em escala coletiva, uma vez que
populações vacinadas implicam em populações protegidas. Por outro lado, populações
não vacinadas ficam vulneráveis a doenças que podem se espalhar, levando a epidemias e
ao retorno de doenças erradicadas, ou mesmo pandemias, como o coronavírus. (MURRER,
FERRAZ, 2020).
3. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DA COVID-19
Uma vez determinada a gravidade da pandemia de COVID-19 e a facilidade com
que a doença poderia se espalhar, agências de saúde e pesquisadores de saúde em todo
o mundo emitiram informações e conselhos sobre métodos preventivos para impedir a
propagação do Covid-19. O foco inicial foi maior em pacientes com comorbidades e
idosos, e onde mais atenção é necessária são hospitais e outras unidades de saúde que
tratam pacientes com Covid-19. (BARBOSA; FERNANDES, 2020, p. 41). Em pouco tempo,
no entanto, as precauções foram recomendadas e às vezes aplicadas à população em geral.
Para doenças respiratórias que são principalmente transmitidas pelo ar, o uso de
máscaras e coberturas faciais é um dos meios mais básicos de proteção. Além das
máscaras, a higienização das mãos e o uso de álcool gel 70% são amplamente incentivados
para evitar a transmissão por contato superficial.
Muitos especialistas apontam que a maneira mais eficaz de promover o controle
do vírus é o distanciamento ou isolamento social. Trata-se de restringir o movimento de
pessoas, proibir reuniões e contato com pessoas fora das famílias e grupos de convivência.
A estratégia visa retardar a propagação, evitando múltiplos casos ao mesmo tempo e
superlotando hospitais e unidades de terapia intensiva, o que é conhecido como
achatamento da curva epidêmica.
Para avaliar a evolução inicial de uma determinada doença e planejar ações para
enfrentá-la, as curvas epidêmicas, também conhecidas como “curvas de contágio” na
pandemia de Covid-19, são amplamente utilizadas como importante ferramenta de
controle governamental. Luta contra a doença várias patologias (SCHUCHMANN, 2020, p.
43

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

3562). Achatar a curva significa alocar casos de doenças graves ao longo do tempo para
evitar sobrecarga de saúde e potencial colapso. Diante de graves crises de saúde pública,
a vacinação em massa é uma medida preventiva comumente utilizada, sempre que
possível, para aumentar a imunidade e reduzir a mortalidade por doenças, especialmente
entre as populações mais vulneráveis. Em todo o mundo, pesquisas para produzir e
distribuir uma vacina contra o Covid-19 aguardam ansiosamente.
A pandemia de Covid-19 não é a primeira experiência recente que exigiu pesquisas
urgentes para desenvolver uma vacina. “Nos últimos anos, a indústria e a comunidade
científica foram solicitadas para produzir vacinas de forma rápida e eficaz frente às
epidemias de H1N1, Ebola, Zika e, atualmente, contra o vírus SARS-CoV-2”.11 Segunda
Silva (2020, p. 149) o desenvolvimento de uma vacina é um processo que requer recursos
financeiros e humanos significativos e consiste em várias etapas. Pode levar anos, se não
décadas, para produzir uma vacina comprovadamente eficaz e licenciada para
comercialização.
A consciência da gravidade da doença e a necessidade de uma resposta rápida são
motivos para investir em pesquisa e desenvolvimento de vacinas nos estágios iniciais de
uma pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em dezembro de 2020, mais
de 200 tipos diferentes de vacinas Covid-19 foram desenvolvidos, 52 dos quais testados
em humanos. Até junho de 2021, a OMS aprovou e autorizou a vacinação com vacinas
desenvolvidas pelos seguintes laboratórios: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen,
Moderna, Sinopharm e Sinovac (BRASIL, 2021, p. 7). Portanto, o surgimento da vacina no
mundo se deu de forma extremamente rápido, pois era necessário ações imediatas no
combate e controle do vírus, por este motivo, todas as indústrias farmacêuticas investiram
bilhões na criação de uma vacina eficaz para o vírus da covid-19, demonstrando que o
mundo atual pode agir de forma rápida e eficaz no combate de epidemias.
Mas a criação da vacina, não foi a única medida de proteção, ao contrário, ela foi
a última, antes de surgir a vacina, diversas medidas foram tomadas pelos governos no
Brasil, senão vejamos.
3.1. Nova legislativa como resposta de enfrentamento a covid-19
Além do próprio protocolo de prevenção, é importante revelar o arcabouço
legislativo no Brasil no que diz respeito ao combate à pandemia de Covid-19 e à questão
da vacinação, tanto em geral (antes da pandemia de Covid-19) quanto a posterior resposta
legislativa a crise, em particular combater esta doença.
O Brasil é conhecido por suas campanhas de vacinação por meio de um sistema
único de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde:
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Criado em 18 de setembro de 1973, o Programa Nacional de
Imunizações (PNI) é responsável pelo desenvolvimento da política
nacional de imunização com a missão de reduzir a morbimortalidade
por doenças imunopreveníveis e fortalecer as ações integrais de
vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção a saúde
da população brasileira. É um dos maiores programas de vacinação
do mundo e é reconhecido nacional e internacionalmente.
Atendendo a toda a população brasileira, atualmente estimada em
211,8 milhões de pessoas, o PNI é patrimônio da nação brasileira,
mantido pelo empenho e dedicação dos profissionais de saúde,
gestores e toda a população. Possui 47 anos de ampla experiência
em vacinação em massa e está pronta para promover a vacinação
contra o Covid-19 (BRASIL, 2021, p. 7).
O PNI foi criado pela Lei 6.259/75 e regulamenta as competências de cada órgão
em relação à vacinação. Para os propósitos deste trabalho, é importante enfatizar o art. 3°,
que determina “cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de
Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório” (BRASIL, 1975).
Dito isto, a existência de vacinas obrigatórias foi compreendida já em 1975, quando se
falava em vacinação.
Em 1976 foi editado o Decreto nº 78.231/76, que regulamenta a Lei nº 6.259/75 e
detalha questões relacionadas ao PNI e vacinação obrigatória no Título II. Dispõe que o
Ministério da Saúde determinará quais vacinas serão obrigatórias e disponíveis na técnica
com base em critérios técnicos. 29 Todo cidadão é obrigado a submeter-se a si e aos
menores sob sua tutela ou responsabilidade às vacinas obrigatórias.
Podemos citar também a Lei nº 6.360/76 como legislação relacionada ao tema da
vacinação, que regulamenta a fiscalização de higiene a que devem obedecer a
medicamentos, as drogas e insumos afins, cosméticos, produtos desinfetantes e demais
produtos, e dispõe outras Leis das Providências 9.782/99 define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.
3.2. Legislação específica de combate à Covid-19
A pandemia global causada pelo coronavírus exige regulamentações específicas
por parte do poder público. A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, é a resposta da UE
a essa emergência. Além da legislação federal, além do tema da vacinação, surgiram novos
instrumentos legais voltados especificamente para o combate à pandemia do coronavírus.
Nesse sentido, envolvem outras formas de prevenção já citadas acima, como o
distanciamento social e o uso de máscaras.
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Em relação ao uso de máscaras, o Serviço Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
recomenda:
a) As máscaras são pessoais e não devem ser compartilhadas com ninguém.
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b) A máscara deve ser substituída quando estiver úmida ou com sujeira aparente. Use
a mesma máscara por no máximo três horas.
c) Como é uma barreira física aos vírus, é melhor ter pelo menos duas camadas de
pano.
d) Você precisa usá-la quando sair, lembre-se de trazer a reservada e bolsa para
guardar a máscara usada quando precisar substitui-la.
e) Deve cobrir o nariz e a boca e ser usado permanentemente no rosto, por exemplo,
não pode ser manipulado até o queixo ou pendurado sobre uma das orelhas.
Nesse sentido, os governos federal, estadual e municipal passaram a regulamentar
o uso obrigatório de máscaras em circulação em espaços públicos e espaços privados
acessíveis ao público. A título de exemplo, destacam-se alguns trechos da Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional causada pelo surto de coronavírus de 2019:
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades
poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as
seguintes medidas:
III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual;
[...] Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara
de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em
vias públicas e em transportes públicos coletivos (BRASIL, 2020).
Como se vê, estados e municípios também promulgaram legislação sobre isso, mas
o primeiro documento normativo que trata da emergência de saúde pública causada pelo
novo coronavírus foi a citada Lei 13.919/20. A ferramenta mencionada trata de aspectos
gerais de resposta a uma crise, mas possui alguns dispositivos que são particularmente
interessantes em seu trabalho atual. É o caso do art. 3º, inciso III, alínea “d”, que prevê a
adoção de vacinação compulsória como medida de combate à doença. Essa natureza
coercitiva é objeto de duas ações inconstitucionais diretas, ADI 6.586 e 6.587, que serão
exploradas posteriormente.
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4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE ATIVIDADES CIVIS E SOCIAIS À
POPULAÇÃO NÃO VACINADA COMO MÉTODO DE ENFRENTAMENTO AO
CORONAVÍRUS
Nesta seção, partiremos dos conceitos explorados nas duas seções anteriores e
buscaremos compreender melhor a possibilidade de impor restrições à população não
vacinada para conter a pandemia de Covid-19 sem violar direitos de personalidade.
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A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que previa medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo
surto de coronavírus em 2019, foi objeto de debate uma vez que foi publicada. Este
trabalho concentra a atenção em um dispositivo específico da referida lei, a alínea “d” do
Art. 3°. Implica determinar a possibilidade de vacinação obrigatória. As discussões iniciais
sobre o assunto giraram em torno das implicações práticas dessa coerção. A questão é tão
importante que já foi objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade pelo STF.
Chegaram ao Supremo Tribunal Federal, em 17/12/2020, duas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade acerca da redação da alínea “d” do inciso III, do art. 3º da Lei
13.919/20. Essas ações foram ajuizadas pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e pelo
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que questionavam a constitucionalidade da prevista
compulsoriedade da vacinação.
O relator, Ministro Ricardo Lewandowski, acompanhado dos demais ministros,
distinguiu o que seria uma vacinação forçada da proposta vacinação compulsória. O
ministro discorre que é possível não se fazer necessária a aplicação da compulsoriedade
da vacina, ou que pelo menos esse não deve ser o foco do governo ao tratar da vacinação.
Lembrando do episódio da Revolta da Vacina43, o ministro entende que “embora a
compulsoriedade da vacinação esteja prevista na legislação, a cobertura vacinal mínima
necessária pode ser alcançada por meio de outros incentivos, como campanhas de
vacinação”, apostando assim na eficácia das campanhas de vacina invés da necessidade de
se aplicar sanções aos não vacinados (BRASIL, 2020).
Interpretou o Supremo que a obrigatoriedade da vacinação não resulta em
imposição forçada aos cidadãos, de forma contrária à sua vontade, o que caracterizaria
violação dos direitos fundamentais. Concluiu que “a obrigatoriedade a que se refere a
legislação sanitária brasileira quanto a determinadas vacinas não pode contemplar
quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à
intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano”. Destaca-se ainda que o
legislador não previu nenhuma consequência para aqueles que não cumprirem com tal
obrigatoriedade (CASTRO, 2020).
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O ministro resgatou o quadro histórico e demonstrou que a vacinação obrigatória
já era uma realidade no país desde a implementação do PNI, em 1973, como já supracitado,
e resgatou a Portaria nº 597 de 2004, que trata dos calendários nacionais de vacinação e
que já trazia o funcionamento da obrigatoriedade da vacina. Prevê a Portaria:
Art. 5º Deverá ser concedido prazo de 60 (sessenta) dias para
apresentação do atestado de vacinação, nos casos em que ocorrer a
inexistência deste ou quando forem apresentados de forma
desatualizada.
§ 1º Para efeito de pagamento de salário-família será exigida do
segurado a apresentação dos atestados de vacinação obrigatórias
estabelecidas nos Anexos I, II e III desta Portaria.
§ 2º Para efeito de matrícula em creches, pré-escola, ensino
fundamental, ensino médio e universidade o comprovante de
vacinação deverá ser obrigatório, atualizado de acordo com o
calendário e faixa etária estabelecidos nos Anexos I, II e III desta
Portaria.
§ 3º Para efeito de Alistamento Militar será obrigatória apresentação
de comprovante de vacinação atualizado.
§ 4º Para efeito de recebimento de benefícios sociais concedidos pelo
Governo, deverá ser apresentado comprovante de vacinação,
atualizado de acordo com o calendário e faixa etária estabelecidos
nos Anexos I, II e III desta Portaria (BRASIL, 2021, p. 90).
O que resulta disso é que as vacinas obrigatórias não são vacinas obrigatórias, mas
medidas indiretas para limitar a implementação e a frequência de certos comportamentos
em determinados locais. A portaria afirma que a comprovação de vacinação completa é
condição para recebimento de bolsa família, ingresso em unidade de ensino, alistamento
militar, acesso a benefícios do governo e até mesmo contrato de trabalho.
Assim, o STF rejeitou a retirada do dispositivo por entender que não violava
nenhum dispositivo constitucional, mas enfatizou que a obrigatoriedade não deve ser
considerada uma prioridade, mas sim um investimento na aprovação de uma política de
saúde pública que dê ênfase à educação e à informação.
Não parece razoável atribuir valor absoluto a um direito, e eles são igualmente
relevantes no ordenamento jurídico. No entanto, a caso, os juristas às vezes são colocados
em situações em que alguns desses direitos devem ser ponderados para decidir qual deles
deve prevalecer em determinada situação. Os conflitos entre direitos surgem quando o
exercício de um direito impede ou interfere no exercício de outro direito por outra pessoa
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ou grupo. Em um estudo do trabalho atual, o dilema conflitante entre o indivíduo ter o
direito de escolher e decidir seu próprio corpo, a escolha de ser vacinado contra a Covid19 ou não, o respeito às próprias crenças e aos direitos dos outros. As pessoas a serem
vacinadas ficam expostas a um ambiente saudável e protegem sua vida, sem falar na
erradicação de todos os outros benefícios indiretos proporcionados por uma pandemia
como a causada pelo coronavírus Sars-Cov-2.
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5. CONFLITO ENTRE O DIREITO À LIBERDADE E O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA
VERSUS O DIREITO A SAÚDE
Deve-se notar inicialmente que o termo direito pode receber diferentes
significados dependendo do contexto em que é utilizado. No sentido mais amplo, é [...]
ordem social dotada de coerção e, ao mesmo tempo como fórmula de garantia da
liberdade [...] (NADER, 2014, p. 35), ou seja, refere-se à busca de ferramentas para regular
a vida social.
Esse entendimento decorre das chamadas origens jurídicas que servem de base
para sua criação. Nesse sentido, como entende Paul Nader (2014), as fontes do direito
podem ser: históricas, materiais e formais. As origens históricas são a essência dos
conceitos jurídicos modernos, pois traduzem valores sociais ao longo do tempo de acordo
com os costumes das pessoas (NADER, 2014). Fontes de materiais de guia [...] pelos fatos
sociais, pelos problemas que emergem na sociedade e que são condicionados pelos
chamados fatores do Direito, como a Moral, a Economia, a Geografia, entre outros. (NADER,
2014, p. 149).
Além disso, as fontes oficiais consistem em instrumentos que conferem
aplicabilidade à lei, a saber: leis, costumes, precedentes, doutrinas e princípios (GARCIA,
2020). Vale destacar que os conceitos de direito e jurisprudência serão posteriormente
processados para um completo entendimento.
No que diz respeito aos costumes, são comportamentos que a sociedade produz
diante da prática cotidiana que podem levar ao surgimento de normas jurídicas. A doutrina,
por sua vez, refere-se à atividade científica jurídica produzida por juristas que analisam,
interpretam e sistematizam normas jurídicas (GARCIA, 2020).
Em sequência, esses princípios representam as normas básicas que sustentam e
orientam as normas do ordenamento jurídico. Portanto, entende-se como princípio, por
exemplo, a presunção de inocência, que entende que não há provas para criminalizar
ninguém (GARCIA, 2020).
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O termo lei ainda pode assumir a qualidade de ciência. Nesse sentido, constitui
dogma jurídico, pois remete ao campo da pesquisa normativa - a ferramenta coercitiva - e
às interpretações que dela decorrem (NADER, 2014).
Além disso, a ciência jurídica busca sistematizar e definir o conjunto de normas
que o Estado impõe à sociedade para organizar as relações que se desenvolvem na
sociedade (GRINOVER, 2015). Assim como outras ciências, o direito possui ramos em
campos de estudo, como: filosofia do direito, sociologia do direito e história do direito
(NADER, 2014).
Além disso, vale lembrar que ainda existem os chamados ramos do direito na
ciência jurídica. Referem-se a classificações de disciplinas jurídicas destinadas a analisar um
conjunto de instrumentos jurídicos de uma mesma área temática, tais como: direito civil,
direito penal, direito comercial, direito do trabalho e direito tributário (NADER, 2014).
Como conclusão, vale destacar que o termo norma jurídico abrange todas as
ferramentas capazes de regular a sociedade, à medida que se torna a expressão do direito
como ciência. Assim, as normas legais podem ser obrigatórias, proibitivas ou permissivas,
desde que implementadas por meio de leis, tratados, decretos e regulamentos (NADER,
2014).
Nessa dança, uma norma jurídica, para completar seu processo de formação e ter
caráter coercitivo, deve possuir 03 requisitos básicos: fundamento, validade e eficácia
(JÚNIOR, 2011). O fundamento trata do estabelecimento de correspondências lógicas entre
os valores considerados importantes para a sociedade e as normas destinadas a protegêlos. A validade é consistente com a existência de regras em um ordenamento jurídico, a
partir da coexistência de outra norma preexistente. A eficácia, por outro lado, inclui os
efeitos que a produção de normas pode produzir (JÚNIOR. 2011). Ainda em relação ao
requisito de validade, cabe destacar que nosso ordenamento jurídico possui leis para
formalizá-lo. Esta é a lei introdutória das normas jurídicas brasileiras (Decreto nº 4.657),
que estabelece as regras pelas quais a lei deve ser aplicada.
Para isso, o artigo 1º da referida lei estabelece que a vigência de qualquer lei terá
lugar 45 dias após a sua publicação, se a lei promulgada não tiver prazo diferente. Assim,
segundo o Prof. Dr. Alberto do Amaral Júnior, as normas jurídicas só são válidas se
previamente verificadas, pois ―[...] a partir do momento em que foi publicada, ela será
válida, mas não vigente, ou seja, completou-se o seu processo de formação, contudo ela
não poderá ser invocada para produzir efeitos. (JÚNIOR, 2011, p. 7)
Para Villoro Toranzo, a obrigação normativa existe no ordenamento jurídico
porque existe no [...] na vontade dos homens de forma intuitiva, evidente e inata [...]‖
(TORANZO, 1966, p. 7) organize-se socialmente. Nessa perspectiva, Júnior (2011) também
aponta que a natureza imperativa do direito decorre do chamado contrato social.
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O contrato social é um conceito proposto por Jean-Jacques Rousseau em 1762,
que propôs que a liberdade humana só pode ser mantida se um contrato for estabelecido
com base na renúncia à vontade privada em troca da igualdade de todas as pessoas. Desta
vez, Rousseau (1762) nos faz a pergunta da seguinte maneira:
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Agora, uma vez que é possível que as pessoas tenham novos
poderes, mas apenas para unir e dirigir os existentes, elas não têm
outra maneira de se protegerem senão agregar-se em uma soma de
poderes que as arrastará sobre a resistência, levá-los a agir. De uma
única maneira, faça com que eles ajam em uníssono. (Rousseau, 2014,
p. 29)
Nessa perspectiva, Rousseau também esclarece que a aceitação do contrato social
ocorre quando se forma o Estado de Direito, e no momento em que se forma o público a
república ou instituição política - emerge como o representante de todos os cidadãos.
Portanto, todos os que pertencem a uma política devem cumprir o contrato social, porque
[...] quem se recusar a obedecer à vontade geral será constrangido pelo corpo em conjunto,
o que significa apenas que será forçado a ser livre. (ROUSSEAU, 2014, p. 34).
Além disso, vale destacar que, para que um Estado exerça sua jurisdição, deve ter
um instrumento que a legalize. Nesse viés, leis, tratados, estatutos, precedentes são partes
integrantes das normas jurídicas (JÚNIOR, 2011).
Sendo assim, o precedente ainda pode ser classificado como precedente
vinculante após repetidas decisões sobre a constituição por uma decisão de dois terços do
Supremo Tribunal Federal (PARK, 2017).
Diante de todo o exposto, os tópicos a seguir discutirão especificamente todos os
instrumentos legais relacionados ao direito à saúde e à autonomia privada para analisar a
forma como os países lidam com as vacinas obrigatórias.
5.1. Direito à saúde
Ao longo da história humana, houve uma busca pelas origens das doenças que
assolam a humanidade. Anteriormente, antes dos avanços da pesquisa e da medicina, os
indivíduos afirmavam ser o castigo ou o poder divino da doença humana. Posteriormente,
apreendeu-se que o ambiente pode influenciar no surgimento de doenças, utilizando
insumos encontrados na natureza, por meio da inoculação.
Foi somente durante a Revolução Industrial que o Estado deu o primeiro passo em
sua obrigação de assumir o papel de segurança da saúde pública. No entanto, foi somente
com a criação das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde, no século XX, que
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o Estado assumiu a responsabilidade primordial pela promoção da saúde pública, direito
social fundamental.
No Brasil, a garantia do direito à saúde aparece apenas na terceira constituição, a
constituição anterior só se preocupava com a assistência à saúde dos trabalhadores do
sistema previdenciário. Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 estabelecem
que a saúde é um direito social fundamental, direito de todas as pessoas e obrigação do
Estado, além de conferir outros direitos sociais. Além disso, outras leis garantem o regime
de direito à saúde, como a Lei nº 8.080/90, relativa à promoção, proteção e recuperação
da saúde e funcionamento dos serviços correspondentes. Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre
a participação da comunidade na gestão de um sistema único de saúde e o repasse de
recursos financeiros intergovernamentais na área da saúde. (PEREIRA NOBRE JÚNIOR,
2013)
Assim, o direito à saúde caracteriza-se como um direito público subjetivo, pode e
deve, portanto, ser reivindicado contra o Estado de acordo com o disposto no artigo 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”.
Obviamente, a Constituição da República elenca o direito à saúde como um direito
social e, portanto, um direito fundamental, e se caracteriza por “seja formalmente, por se
tratar de posição jurídica subjetiva explicitamente reconhecida no texto da Lei Fundamental
ou sob o prisma material, por não ser concebível negar que o direito à saúde se cuida de
direito inerente à pessoa humana” (PEREIRA NOBRE JÚNIOR, 2013)
No entanto, por sua natureza jurídica, Flávia Bahia destaca “direito à saúde é
qualificado como direito fundamental do homem, garantido pelo art. 25 da Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948 nos dizeres: Toda pessoa tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”.( MARTINS, MORAES, 2008)
Sendo esse direito inato ao indivíduo, o Estado deve garantir sua efetivação por
meio de interesses positivos voltados ao bem coletivo, devendo, portanto, garantir à
população um mínimo de dignidade de existência. Assim como se caracteriza pelo direito
a interesses negativos, tanto os Estados quanto os indivíduos têm a obrigação legal de não
afetar a saúde das pessoas e, portanto, nada fazem para evitar prejudicá-la. (COSTA,
FORTES, DIEHL, 2014)
O direito à saúde é um direito fundamental, respaldado por uma dignidade que
ninguém pode tirar e deve ser observada como condição de existência de todos.
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(MARTINS, MORAES, 2008). “Caracterizado por ser idôneo para justificar a restrição de
outros direitos fundamentais, não é possível que esteja sujeito a limites. Desse modo, a
solução do seu confronto com outros direitos fundamentais dependerá sempre de
ponderação à luz do caso concreto”. (PEREIRA NOBRE JÚNIOR, 2013)
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A julgar pela inserção da vacina contra a covid-19 e pelo que se expressa, há a
obrigação legal de proteger a saúde de cada vacinado, para que seu objetivo seja viver
uma vida pautada em direitos. Dessa forma, o objetivo é proteger as comunidades,
reduzindo significativamente os medicamentos que causam doenças imunopreveníveis. A
proteção do direito fundamental à saúde tem, portanto, um caráter não apenas individual,
mas também coletivo.
5.2. Direito à autonomia e liberdade
O autogoverno é um princípio e um direito na perspectiva da política de saúde de
um país e, como tal, deve ser estabelecido e reivindicado como íntegro e legítimo. Em
sentido amplo, a autonomia “se refere à capacidade de participação nas decisões pessoais,
de forma responsável e informada, e decisões na vida em sociedade pelo exercício da
cidadania” (DALLARI, 2018). Dessa forma, eles exercem a escolha sobre uma variedade de
questões principalmente relacionadas à saúde, como quais serviços de saúde desejam usar
e quais atendem às suas necessidades. Pode-se ver que quando somos movidos pela
vontade do mundo externo, nos acostumamos a uma mistura de autonomia e heteronomia
impulsionada pela vontade própria.
“A cláusula constitucional genérica que expõe o que é liberdade encontra -se no
artigo 5º, inciso II, CF, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei”, A liberdade, portanto, consiste em não ter que se submeter a nenhuma
vontade, desde que seja constitucional na forma e na substância. (BARROSO,2010).
Portanto, exerça o direito à liberdade individual para garantir que você opte por não
arriscar reações adversas à vacina (DALLARI, 2018).
Por outro lado, a própria Constituição impõe limitações, respeitando a orientação
e a racionalidade, levando em conta os direitos. (BARROSO, 2010) Entendendo o conceito
de ser humano como agente moral, dotado de razão, deve ser capaz de decidir o que é
bom ou ruim para ele, com a liberdade de se orientar de acordo com essas escolhas, desde
que não violem os direitos de terceiros. (SARMENTO, 2003)
Dado que o surgimento da Constituição de 1988 está intrinsecamente ligado à
proteção da dignidade humana, o valor do autogoverno privado não é apenas uma
ferramenta da democracia. Pode ser inferido “a liberdade que ela pretende assegurar não
é a mera liberdade formal ou negativa, circunscrita à ausência de constrangimentos
externos ao comportamento dos agentes”. Percebe-se que, para a Constituição, a
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preocupação é com a validade das liberdades, e as garantias assim obtidas, como se reflete
no generoso preâmbulo, que incorpora um extenso rol de direitos sociais, e os princípios
norteadores da aceitação.
Assim, observou-se que as pessoas podem se recusar a cumprir suas obrigações,
não apenas por suas crenças políticas e filosóficas, mas também por suas crenças religiosas
e outras liberdades conferidas (o que chamamos de desculpas de consciência). Ainda que
haja previsão legal, há possibilidade de descumprimento da obrigação, desde que a pessoa
esteja exercendo o benefício substitutivo levando em consideração o que lhe é concedido,
o indivíduo pode se recusar a não tomar a vacina para reivindicar sua liberdade, porém, o
benefício substitutivo poderá ser imposto pelas medidas legais já previstas.
5.3. O conflito entre direito à saúde e à liberdade
A Constituição Federal garante o direito à autodeterminação como um direito
fundamental. A liberdade pessoal é uma conquista humana sem paralelo. Tem o valor
fundamental de realizar os direitos e garantias individuais. Considerando a saúde coletiva
em risco, a declaração de pandemia do COVID-19 demonstra uma situação que
potencializa restrições à liberdade e autonomia individual.
A resolução de conflitos entre garantias e direitos fundamentais requer uma
abordagem proporcional “Segundo a lei da ponderação, a ponderação deve suceder em
três fases. Na primeira fase deve ser determinada a intensidade da intervenção. Na segunda
fase se trata, então, da importância das razões que justificam a intervenção. Somente na
terceira fase sucede, então, a ponderação no sentido estrito e próprio”. (ALEXY, 1999).
Para Robert Alexey (1999), equilibrar o conflito de direitos ou princípios é
determinar o que pesa mais na avaliação de casos específicos, não um invalidando o outro.
Além disso, é compreensível que um direito apenas limite as possibilidades jurídicas de
outro direito, conceito que é do interesse coletivo de equilibrar o direito à saúde com
liberdade e autonomia e validar que ser STF beneficia a maioria da população vacinada.
Portanto, a partir das teorias aqui elencadas, o equilíbrio entre os direitos
fundamentais estabelecidos pela constituição é claramente inconsistente, em que o direito
coletivo à saúde não pode ser colocado diante dos direitos individuais de proteção do
indivíduo. Assim também os ministros do STF entenderam em discussões recentes, quando
votaram pela restrição das liberdades individuais em detrimento da salvaguarda do direito
coletivo à saúde. No entanto, discernir os limites e pesos para não violar a Lei Maior.
Para abordar essa questão, é necessário esclarecer que algumas situações
reconhecem a restrição de direitos, não que violam os direitos humanos. “A busca pelo
bem comum é uma das formas de restringir a capacidade de se autodeterminar” (ABUD,
PEREIRA DE SOUZA,2021).
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Lembre-se, ao considerar a segurança da comunidade e a integridade pessoal,
prevalecerá o direito de apoiar a saúde de todos. Medidas restritivas de liberdade individual
para implementar vacinações em benefício da comunidade reafirmam a oposição entre
autogoverno privado e tomada de decisão coletiva, legitimam o Estado como fiador que
equipara o conflito e tomam medidas para fazer cumprir a vacinação contra a COVID-19
desde que como eles foram refutados em lei (PEREIRA DE SOUZA, 2021).
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CONCLUSÃO
Em conjunto, fica claro que as vacinas são uma das ferramentas mais importantes
para a prevenção de doenças infecciosas no mundo (ORENSTEIN, 2015). Nos últimos anos,
fatores como a propagação de notícias falsas e a falta de atenção às doenças que se
acreditam terem sido erradicadas/controladas têm dificultado sua persistência na
imunização. Além disso, devido ao declínio das taxas de vacinação, muitas pessoas
morreram de sarampo e, posteriormente, de Covid-19, que é altamente contagiosa e se
espalha rapidamente. As vacinas são, portanto, extremamente importantes para a garantia
do direito fundamental à saúde.
Sob esse ponto de vista, é viável avaliar a possibilidade de países promoverem a
vacinação obrigatória na população com base nos dados analisados, leis, decretos e
jurisprudência. Então, não há dúvida de que o poder público pode se sobrepor ao direito
à saúde sobre a autonomia individual para promover a saúde e o bem-estar de todos. Essa
conclusão decorre do predomínio do prejuízo aos interesses coletivos das pessoas físicas,
conforme apontado na análise dos Apelações do Tribunal de Justiça de São Paulo nº
1003284-83.2017.8.26.0428 e Recurso Especial nº 1.267.879 e 979.742. No entanto, o
sistema legal precisa de ferramentas para obrigar a vacinação.
Isso porque o ordenamento jurídico nacional carece de uma ferramenta viável para
a obrigatoriedade de vacinação individual, respeitando os titulares de direitos que
conferem a dignidade humana. Assim, o Poder Judiciário, por meio do Recurso Especial nº
1.267.879, concluiu que a vacinação é obrigatória, mas deve ser voluntária ou sujeita a
certos direitos.
No mais, não há regulamentação suficiente para colocar esse conceito em prática.
Todavia, a implementação dessa medida coercitiva continua prejudicada pela falta de
meios para torná-la viável, e os futuros instrumentos legais precisam fornecer as bases para
a legalização da ação estatal. Em conjunto, fica cristalino que o conflito entre a liberdade
individual e o direito à saúde continuará sendo extensamente debatido, considerando o
coletivo, mesmo que haja posicionamentos claros para garantir que o coletivo seja
protegido. Ao expor a natureza jurídica e a resolução de cada conflito de direitos, ainda
ocorrem negações de vacinas por uma parcela da população, os efeitos de longo prazo ao

55

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

surgimento de novos imunizantes trarão novos conflitos de defesa sobre a liberdade e
autonomia individual.
Desta forma, chega-se à consideração final, que não há uma resposta exata, e
mesmo que se concorde com a vacinação obrigatória aceita pela maioria no mais alto nível
e a defenda nesse sentido, pode-se compreender a limitação de um direito a outro e não
há em conflito de direitos como não limitar e mitigar os privilégios de um direito. O direito
à saúde, como obrigação e direito, é exercido em detrimento dos interesses individuais por
meio da segurança coletiva, preservação da dignidade humana e da vida. Portando, tais
restrições devem obedecer à legalidade e às regras e não devem violar a lei, especialmente
a Constituição Federal.
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RESUMO: O presente estudo, tem como intuito analisar de que modo a Teoria da
argumentação jurídica contribui para assegurar decisões racionais envolvendo a garantia
de direitos fundamentais de pessoas com deficiência, ou seja, constitui meio facilitador
para o pleno funcionamento da justiça em relação à defesa dos direitos e da igualdade e,
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racional, replicável e adequada socialmente. Examina-se, ainda, os tipos de interpretação
relevantes para o entendimento da Argumentação Jurídica relacionada ao direito à inclusão
e à igualdade de pessoas deficientes e, ainda, se as estratégias argumentativas utilizadas
em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo são favoráveis ao direito das
pessoas com deficiência. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica e abordagem
indutiva e consulta direta a: livros específicos, bibliotecas, teses, dissertações,
jurisprudências, doutrinas e artigos científicos pela internet. Dessa forma, verifica-se que a
argumentação jurídica é uma grande ferramenta do Direito atual e tem a importante
função de relacionar a lei com o contexto social, a norma com os princípios, e por meio
dos argumentos, defender as garantias e os direitos fundamentais não só das pessoas com
deficiência, mas também de toda a população.
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo é voltado para a análise do processo de argumentação
jurídica de um acordão favorável a uma maior inclusão de pessoas com deficiência, feita
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação 1016037-91.2014.8.26.0100; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
– 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 20/11/2017.
Dessa forma, é possível delimitar a temática em como a argumentação jurídica
utilizada durante um processo judicial é de grande relevância para que haja uma relação
da lei com o contexto em que a população vive de fato, no caso em questão, das pessoas
portadoras de deficiência.
Assim sendo, tem-se como problema de pesquisa: de que modo a Teoria da
Argumentação Jurídica contribui para assegurar decisões racionais envolvendo a garantia
de direitos fundamentais a pessoas com deficiência?
A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica narrativa e abordagem
indutiva, com consulta direta a: livros específicos, teses, doutrina, jurisprudência, e artigos
científicos na internet.
É importante ressaltar, que o presente estudo contribui de forma significativa
para a esfera jurídica, pois aborda pontos essenciais para compreensão e identificação de
como a Argumentação Jurídica favorece o pleno funcionamento da justiça. Quanto a sua
relevância social, o referido estudo busca destacar a importância da argumentação jurídica
durante um processo de decisão judicial e sua indispensável função de interligar as normas
com os princípios. Já para a área acadêmica, sua relevância se dá, com o estímulo aos
debates e pesquisas sobre a problemática e o ramo da Argumentação jurídica, para que
acadêmicos e futuros profissionais contribuam nas correções de falhas na justiça, e para o
aperfeiçoamento da legislação em relação à inclusão de portadores de deficiência.
Para alcançar as considerações finais do estudo é importante pontuar que vindo
do entendimento que a Argumentação Jurídica tem a função de relacionar a norma com
um determinado cenário social, respeitando os princípios e defendendo as garantias e
direitos fundamentais da população, torna nítida a necessidade da mesma durante uma
decisão judicial.
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Importa lembrar por fim que o objetivo do presente estudo é analisar estratégias
argumentativas utilizadas em acordão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
favoráveis ao direito das pessoas com deficiência.
2 ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA COMO INSTRUMENTO DA JUSTIÇA
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Direitos são ideias fundamentais de valores como liberdade, justiça e segurança,
ou seja, são direitos inerentes à humanidade, estipulados pela Constituição Federal de
1988. Essas garantias fundamentais estão se tornando cada vez mais relevantes,
especialmente no contexto da defesa da dignidade humana. No entanto, eles podem
colidir uns com os outros. Portanto, existem importantes doutrinas e debates
jurisprudenciais sobre o equilíbrio dos direitos fundamentais e seu poder no sistema
jurídico.
Quando se trata de direitos e garantias fundamentais, é necessário entender que
existe uma diferença entre direitos e garantias. Os direitos são opcionais e, legalmente, eles
podem ser usados por pessoas físicas ou jurídicas. Porém é inquestionável o teor de
seguridade, pois é uma ferramenta para que todas as pessoas possam garantir o gozo dos
seus direitos. No âmbito de direitos e proteção, é importante enfatizar que as
características presentes no artigo 5º da Constituição Federal, indicam que não é possível
desistir de Direitos e garantias, embora possam ser dispensados em certas circunstâncias
(CHAGAS, 2014, p. 69-71).
Nesse sentido, vale a pena examinar o conteúdo do artigo 5º da Constituição
Federal e seus incisos VIII e XXI:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinções 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 a propriedade, nos termos seguintes: [...]
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se
de obrigação legal a todos imposta a recuar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;
XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas,
tem legitimidade para representar seus filiados judiciais ou
extrajudicialmente (CF, 1988).
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O princípio da igualdade é a ideia de que toda pessoa é igual e merecedora,
acima de tudo, de oportunidades, dignidade social e respeito. A igualdade significa que
todo indivíduo tem cidadania, ou seja, os mesmos direitos e obrigações, sendo essa talvez
a ideia mais importante na história da sociedade, e que hoje se faz ainda mais importante
devido ao contexto de uma sociedade complexa e desigual. “Eu sou igual a todos vocês.
Eu tenho direitos iguais aos seus. Nós os garantimos na Constituição, mas nós não os
adotamos. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades” (NERY JUNIOR, 1999,
p. 42). A premissa do princípio da igualdade é que pessoas em diferentes situações
recebem tratamento desigual.
O legislador visou e almejou esse ideal de igualdade dentro da justiça, mas
muitas vezes acaba falhando em assimilar tudo aquilo que é visto como uma cidadania
real, sendo necessário entender como a sociedade realmente vive, com toda sua
diversidade. Um país que não compreende essa diversidade ou tenta proibí-la, nunca irá
almejar uma justiça coerente e igualitária.
2.1 As origens da teoria da argumentação
Durante muito tempo, o critério para definir o que é justo no Direito era
estabelecido pela moralidade e pela religião, e sua principal característica era atribuir a
certos órgãos a competência para legislar, julgar e administrar. Não havia tanta
necessidade de fundamentação das sentenças, a lei não era muito elaborada e as decisões
eram de conhecimento de poucos, então os argumentos jurídicos não eram muito
específicos.
Para o presente estudo é imprescindível citar dois importantes nomes a respeito
da Argumentação Jurídica, suas teorias, pesquisas e estudos no geral. O primeiro é Chaïm
Perelman, filósofo do Direito que viveu, estudou e ensinou durante grande parte de sua
vida na Bélgica. Tendo como base de seus estudos, o método hipotético-dedutivo que se
divide em cinco tópicos, iniciando assim uma explanação introdutória sobre argumentação
jurídica e posteriormente abordando sobre a Nova Retórica.
Na prática jurídica, o argumento é uma tarefa básica, os argumentos são parte
da prática jurídica e todo bom jurista deve ter a capacidade de construir argumentos e
apoiá-los. O argumento incorpora o conteúdo da retórica e é a arte da eloquência e do
discurso. Argumento fornece uma série de razões para apoiar a conclusão, e retórica é a
arte de falar bem, persuadir e persuadir. Perelman compara, “a estrutura do discurso
argumentativo se assemelha à de um tecido: a solidez deste é muito superior à de cada
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fio que constitui a trama. Uma consequência disso é a impossibilidade de separar
radicalmente cada um dos elementos que compõe a argumentação” (PERELMAN, 2005, p.
22).

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Perelman acredita que o aplicador da lei não pode apenas se limitar ao sentido
literal da norma, ele deve tratar os fatos como uma situação que o juiz pode avaliar. O
argumento é essencial para o direito, porque por meio dele podemos construir
argumentos lógicos e convincentes para fundamentar uma decisão. Nas teorias
apresentadas acima, vemos que no direito prevalecem a lógica da argumentação e a
argumentação retórica, não tem como encontrar uma verdade universal, como ocorre na
matemática.
Perelman ainda preceitua que:
O objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar ou
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu
assentimento: uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar
essa intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos
ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo
menos, crie neles uma disposição para a ação, que se manifestará no
momento oportuno. (PERELMAN, 2005, p.50).
O principal tema da obra perelmaniana é a concepção de auditório, ou seja, o
orador busca influenciar um público-alvo, e quanto maior for a aceitação desse público,
melhor terá sido a argumentação feita pelo orador. Através da visão de Perelman sobre a
argumentação, criou-se um maior acesso para a prática interpretativa, com isso, foi possível
satisfazer as solicitações de uma sociedade hermética, que está em constante
transformação e evolução. Atienza analisa a visão de Perelman da seguinte forma:
A força de um argumento dependeria de diversos fatores, como
a intensidade da aceitação por um auditório, a relevância do
argumento para os propósitos do orador e do auditório, a
possibilidade de ele ser refutado (quer dizer, até que ponto o
auditório aceita certas crenças que permitiriam refutar o
argumento) e as reações de um auditório considerado
hierarquicamente superior (um argumento é mais forte que outro
se um auditório crê que esse argumento teria mais força para
um auditório que ele considera hierarquicamente superior)
(ATIENZA, 2000, p. 112 - 113).
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Perelman também acredita que “O raciocínio judiciário tem de ser matizado
segundo os auditórios aos quais se dirige, segundo a matéria tratada, segundo o ramo do
direito” (PERELAMN, 2005, p. 216), sendo fundamental levar em consideração as
peculiaridades de cada auditório na hora de argumentar.
Um outro teórico da teoria da argumentação que merece ser estudado é Robert
Alexy. Alexy se propõe a formular um fundamento teórico-discursivo de direitos, um
discurso prático, tendo como ponto de partida a análise, seguido de uma adoção das
regras de expressão. O autor reconhece a ideia de que a aplicação das leis fica apenas
atrelada à lógica, a um mesmo sistema, ainda mais por ter a existência de alguns pontos
contundentes em relação ao assunto, como por exemplo: a falta de precisão da linguagem
do direito, a possibilidade de haver conflito entre normas, a existência de casos que não
tenham uma jurisprudência existente, assim como, a possibilidade de que, em alguns casos
especiais, as decisões irão contra a própria lei.
Alexy também acredita que a possibilidade de justificar a tomada de decisão no
sistema de valores e objetivos não é suficiente, pois o próprio sistema axiológicoteleológico não permite uma única decisão sobre o peso e o equilíbrio dos princípios
jurídicos em um caso particular.
Para o autor supracitado, a finalidade principal de sua obra se baseia na
fundamentação racional de um determinado julgamento, e tendo como base esse contexto
ele diz:
(…) a jurisprudência não passa sem o julgamento de valor, não
significa que não existam casos, em que não haja nenhuma dúvida
sobre como se deve decidir, seja com base nas normas válidas
pressupostas, seja com referência à proposição da dogmática ou os
precedentes. (...) Às vezes se sugere na literatura que os julgamentos
de valor exigidos para se tomar decisões jurídicas devem ser
entendidos como avaliações morais. (ALEXY, 2001, p.21).
Por fim, importa lembrar, que a tese adotada por Alexy é a que defende a
integração entre os argumentos jurídicos e os argumentos considerados práticos de uma
forma geral. Ou seja, um é complemento do outro, a lei em si, apenas ligada à lógica nem
sempre é suficiente para trazer coerência à uma decisão judicial, assim como, também não
se deve justificar uma sentença baseada apenas nos valores.
2.2 Tipos de argumentação
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Levando-se em consideração o fato de que a lei não deve ficar sempre atrelada
à lógica, surge o questionamento de como esses julgamentos podem ser justificados, como
se solucionar o problema por meio dos tipos de interpretação. Em vários casos, a lei por si
só não é garantia de persuadir os magistrados, e outras fontes tornam-se inevitáveis na
fundamentação da tese. Buscando-se persuadir o público, são utilizados diversos tipos de
argumentos. Assim, é de suma importância citar os diferentes tipos de argumento, sendo
eles, o argumento pró-tese, de autoridade, de oposição, de analogia, de causa e efeito, de
senso comum, o ad hominem, a fortiori e por absurdo, rol não taxativo.
O Introito nos remete à introdução, porém não é de fato um tipo argumentativo,
mas sim, um parágrafo que tem a função de iniciar o texto do argumento. Essa introdução
não é apenas uma formalidade, pois a sua intenção é trazer uma maior aceitação dos
argumentos que virão a seguir. O uso do introito não é obrigatório, mas traz uma visão
ampla do que será abordado, podendo ser positivo, quando a pauta defendida não for de
muito conhecimento por parte do público e do júri em questão, ou seja, o introito irá dar
uma maior atenção, uma nova abordagem a um assunto já presente e difundido no
ordenamento jurídico.
A pró-tese, busca persuadir seu público de que sua tese é justa, coerente e
adequada. Portanto, não é cabível afirmar que apenas um argumento irá embasar um outro
argumento. Um argumento plausível tem que ter um embasamento seguro, racional e
principalmente, coerente, levando em consideração o fato, a razão, ou seja, é um
argumento que expõe uma explicação razoável, uma questão específica e um bom
raciocínio argumentativo.
Argumento de autoridade, como a própria nomenclatura implica, é um prestígio
que invoca o comportamento ou julgamento de um determinado indivíduo ou grupo, do
qual a reivindicação deriva sua relevância. A primeira observação sobre esse argumento é
que, por muito tempo, ele foi atacado sob a alegação de que nenhuma opinião autorizada
é infalível, e, portanto, essa estratégia permite o uso forçado da opinião sem garantias
objetivas de sua adequação. Note-se que, por enquanto, essa preocupação não existe mais,
pois a própria natureza do argumento pressupõe um grau de subjetividade na aceitação
dos valores que o público deve compartilhar. Sim, é importante identificar as pessoas ou
grupos de onde vem o discurso autoritário.
O argumento de oposição, diz respeito ao fato de que todo argumentador
forense enfrenta o contraditório. Assim, ao se argumentar, o ordenador do direito busca
sempre defender seu ponto de vista, fixando seus valores e enriquecendo seus
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argumentos, ao mesmo tempo que busca enfraquecer o adversário, e tornar o argumento
contrário incompatível com a razoabilidade, disponibilizando uma nova forma de
comprovar os fatos.
A analogia é quando há uma ligação, uma relação de semelhança entre coisas
diferentes. O argumentador recorre a analogia, para comparar diferentes situações, nas
quais o público já possui um conhecimento, ou seja, para que um conteúdo específico
exposto a um determinado auditório seja sustentado por haver uma identificação. O
legislador, no artigo 4° da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, define como
legal o uso de analogia como instrumento do Direito, o dispositivo legal prevê, que
“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e
os princípios gerais de direito”.
O Argumento de causa e efeito pressupõe que toda causa irá resultar em algum
tipo de efeito, assim como um fato só irá realmente ser causa, se desse fato se originarem
efeitos e consequências. A causa e consequência são dependentes uma da outra, elas estão
associadas, interligadas, muitas vezes dependendo das razões que deram originaram a um
fato, é aceitável que o Direito dê mais importância à causa do que ao fato.
O argumento de senso comum vem ganhando força ao mesmo tempo que a
mídia ganha um papel cada vez mais relevante na sociedade atual, os meios de
comunicação determinam quais pautas possuem uma relevância significativa, pois eles
fazem com que seu público fiel foque a atenção para um determinado acontecimento ou
assunto. Quando o conteúdo exposto envolve provas contidas num processo judicial, a
mídia além de trazer a informação até a grande massa da população, ela gera um
julgamento paralelo que tem um grande peso em uma decisão final.
Cavalieri expõe no livro Lições de Argumentação Jurídica a respeito do
argumento ad hominem e a fortiori:
O argumento ad hominem, de forma diametralmente oposta,
consiste no ataque a uma pessoa cujas ideias, argumentos ou
depoimentos pretende desqualificar. Ao invés de se enfrentar o
argumento do adversário, ataca-se a pessoa do adversário.” Já o
“argumento a fortiori - com mais razão - é aquele que estabelece
uma relação entre dois eventos, de maneira a orientar a conduta de
um baseada no parâmetro estabelecido pelo outro.” (CAVALIERI,
2013, p.130, 132)
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Já o argumento por absurdo é aquele que além de demonstrar que o
argumentador está correto, também demonstra que a parte contrária está errada. Para isso,
é preciso que não apenas se argumente uma suposta tese verdadeira, mas também
comprove, explique de modo claro e coerente que a parte oposta expões resultados
incoerentes, inadmissíveis e por consequência, absurdos.
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Porém, todos esses modelos e meios de interpretações ainda são contestáveis,
bem como a existência ou não de hierarquia entre eles. Segundo Alexy:
(...) uma regra de como interpretar cada norma de modo a que se
cumpra seu objetivo’ só pode levar a resultados incompatíveis entre
si, quando cada um dos dois intérpretes têm um ponto de vista
diferente sobre o objetivo da norma em questão. (ALEXY, 2001, p. 18).
Os diferentes tipos de interpretação possuem seu devido valor, mas apenas eles
não são vistos pela doutrina como suficientes para justificarem os julgamentos jurídicos.
2.3 Finalidade da argumentação
A argumentação é imprescindível tanto para o pleno conhecimento jurídico
quanto para todos os operadores do Direito. O Direito sem a argumentação jurídica fica
paralisado e limitado apenas à letra da lei, pois é através dos argumentos que nasce todo
um raciocínio jurídico. Da mesma forma, os discursos devem ter características próprias,
com uma linguagem adequada para todos os públicos. Por exemplo, os advogados devem
usar uma linguagem educada, às vezes informais com clientes em potencial, para
conquistar sua confiança, pois a sociedade em si não tem a obrigação de conhecer a fundo
o vocabulário jurídico. Além disso, o argumento deve ser claro, direto, conciso e não
contraditório.
A argumentação se forma na tese, em um argumento principal no qual se busca
provar sua veracidade e convicção. Diante do que expõe Perelman (2004, p. 170-180), os
argumentos podem se complementar, mas também podem lutar entre si. Poucas pessoas
se opõem às razões para apoiar a tese e não podem argumentar pelas razões opostas. A
validade de um argumento, ou seja, sua influência minimamente importante sobre o
público, depende não só da eficácia do argumento isolado, mas também da integridade
do discurso, e da interação entre os argumentos durante o processo.
Nesse sentido, também é valido ressaltar a importância de fazer com que aquele
público, aquele auditório presente em um determinado julgamento, precisa ser convencido
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a tomar uma decisão, precisa ser influenciado, e muitas vezes para que essa decisão seja
justa e coerente, os envolvidos necessitam se sentir envolvidos na realidade que está sendo
exposta naquele julgamento e com isso seguir por um caminho coeso até a decisão final.
3.DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR
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3.1 Conceitos fundamentais
A educação é um princípio fundamental a todos, principalmente às crianças. A
inclusão é imprescindível a todo cidadão e pode ser aderida de diversas maneiras e em
diferentes áreas da sociedade, na sociedade de hoje é de suma importância a presença de
uma educação inclusiva. Há muitas dificuldades em conciliar educação e inclusão.
As dificuldades no acesso à educação inclusiva são muitas. A Lei Brasileira de
Inclusão, no capítulo IV irá expor que “o acesso à Educação teve avanços importantes,
como a proibição da cobrança pelas escolas de valores adicionais pela implementação de
recursos de acessibilidade”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), art. 54, III, traz que: “É
dever do estado assegurar a criança e ao adolescente […] atendimento educacional
especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular
de ensino”.
A criação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996, também trouxe diversas
contribuições e uma significativa melhora nas políticas de inclusão de pessoas portadoras
de deficiência.
Uma escola inclusiva é aquela que abrange a todos sem distinção, garantindo
uma educação de qualidade e igualitária, ou seja, matriculando em uma escola regular
todos os que demonstrarem o interesse, e que devem de fato ter acesso aos seus direitos.
Essa atitude abre espaço para todas as crianças, incluindo, aquelas que apresentam
necessidades especiais.
Separar cidadãos, alunos e principalmente crianças apenas pelas suas
diferenças, pré-julgando sua capacidade, acaba segregando e tornando menor a chance
de socialização e aprendizado. A inserção das pessoas portadoras de deficiência na
educação básica resulta em um processo de “dessegregação”, pois a junção e a inclusão
devem ser tratadas como pauta paralelas ao ensino. O principal e maior desafio é garantir
o acesso, a permanência e acima de tudo o aprendizado desses alunos que possuem
necessidades específicas tanto no sentido psíquico, como o físico e o sensorial.
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Como já foi citado, a segregação é algo presente nesse universo, e isso é uma
realidade ao longo de muitos anos. As pessoas com deficiências na maioria das vezes eram
subestimadas, excluídas, ignoradas, e até abandonas por quem deveria acolhê-las.
Posteriormente, começou a ser reconhecido que essas pessoas, embora tivessem algumas
limitações, possuíam diversas capacidades, entre elas a de aprender. Contudo, a visão de
que essa parcela da sociedade necessitava de uma determinada tutela, e um olhar
diferenciado se prolongou, o tratamento que antes era o de rejeição, agora se torna uma
proteção, muitas das vezes exageradas ou até desnecessárias.
Com o passar dos anos, a visão foi finalmente se atualizando e modernizando, o
reconhecimento do direito inerente a essas pessoas e ao valor humano foi se
concretizando. Com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) são finalmente
consagrados diversos princípios referentes às necessidades de inclusão da educação
especial para pessoas portadores de algum tipo de deficiência.
A partir desse contexto, é vista a necessidade de se ampliar o conceito do que
seria essa “educação especial”, começando pela análise do que significa de fato a palavra
especial dentro desse tema, redirecionando os entendimentos para uma via na qual se
desvencilha do déficit e se solidifica como uma forma de diversidade, inclusão e
conhecimento. Com isso, os alunos especiais, pelo menos teoricamente, devem ter os
mesmos direitos dos outros alunos, vivenciando as mesmas experiencias e compartilhando
dos mesmos ensinamentos escolares.
Para Rego (1995, p. 118), “a escola deve ser um espaço para transformações, as
diferenças, os erros, as contradições, a colaboração mútua e a criatividade.” Ou seja,
precisamos cada vez mais de espaços de escuta, inclusão e de escolas que formam para a
vida bons cidadãos, todos eles, sem discriminação.
3.2 Argumentação e inclusão
Acessibilidade é o direito de garantir que as pessoas com deficiência vivam com
independência e exerçam os seus direitos de cidadania e de participação social, é atributo
fundamental para o bem-estar e garantia de melhoria da qualidade de vida das pessoas. A
inclusão social traz oportunidades iguais, interação entre pessoas com e sem deficiência e
contribui para o uso total dos recursos sociais.
Os artigos 27 ao 30 da Lei n. 13.146, buscam assegurar que esse acesso seja
respeitado:
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Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa
com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência,
negligência e discriminação.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I – Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades,
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;
II – Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por
meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que
eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
É importante ressaltar que quando se fala em acessibilidade, não se trata apenas
do ir e vir de pessoas com algum tipo de deficiência, mas sim, se um todo, o acesso é
amplo e direcionado para todas as áreas da vida. De acordo com o Censo Escolar de 2020,
o Brasil tem 1,3 milhão de crianças e jovens com deficiência na educação básica, e a maioria
estuda junto com crianças que não possuem nenhum tipo de deficiência, isso se chama
inclusão. “As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas
comuns; e as escolas comuns devem representar um meio mais eficaz para combater as
atitudes discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade
integradora e alcançar a educação para todos.” (REVISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2005,
p.9)
Porém ainda há muito o que ser feito, muitas crianças ainda sofrem preconceito
e descriminalização. Em pleno ano de 2021, surgem notícias de parlamentares e até mesmo
Ministros que insistem em defender que a educação para portadores de deficiência deve
ser “especial” e separada. A escola não deve ter o papel de segregar, mas sim, de incluir.
4.DECISÕES JUDICIAIS
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4.1 Critérios para a avaliação da argumentação nas decisões judiciais
Um importante fator para uma decisão judicial por meio de avaliações dos
argumentos judiciais com características de legitimidade, remete à obrigação dos juízes
decidirem com base em suas próprias decisões, e até mesmo de fundamentar de forma
justa e coerente para serem persuasivos.
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Um bom argumento judicial embasado por um raciocínio lógico, consiste em
um argumento que possui uma estrutura com justificativas satisfatórias e válidas. Podendo
ser dedutivo ou não, é importante ter como premissa, razões de forte relevância e
necessariamente confiáveis, de modo que possa convencer o público de que se enquadra
a certas condições ideais como a informação adequada, razão e imparcialidade. Nessa
perspectiva, Atienza adverte que ao se buscar a plenitude do argumento em si, e não
apenas o resultado, a discussão racional e o respeito às regras dos envolvidos se soma à
motivação do autor.
Há dois critérios argumentativos que embasam o direito das pessoas com
deficiência sob a perspectiva da argumentação jurídica e sua influência nas decisões
judiciais. São eles: o critério da coerência e da moral social. O critério da coerência, segundo
Atienza, é uma norma que possui coerência ao ser constituída de acordo com os princípios
e valores presentes no ordenamento. É por isso que os argumentos legislativos
desempenham uma função mais normativa, demarcando o que é necessário, já os
argumentos de coerência facilitam o raciocínio judicial. Dentre esses argumentos, ressaltase que uma norma com conteúdo específico, ao buscar uma estratégia específica de defesa
ou acusação, já se tem minimamente traçado o resultado que produzirá. Seja qual for o
caminho a ser seguido e argumentado, a coerência entres esses argumentos, a norma e o
contexto exposto são fundamentais.
Atienza também considera a moralidade social um critério para avaliar os
argumentos judiciais. Os operadores do Direito acreditam que os apelos aos valores e
conceitos presentes em uma sociedade, ou seja, a moralidade social presente naquela
população, muitas vezes são representadas pelas ações de cada um e são explicitamente
incorporados às normas jurídicas. A moralidade é como um determinado meio social
demonstra sua cultura, tradições e costumes e consequentemente, é como esse mesmo
grupo de indivíduos julga ser o certo e o errado. O juiz deve decidir se segue ou não através
de sua argumentação, ou se leva em consideração o padrão marcado pela moralidade da
sociedade, baseado na opinião majoritária do povo, ao invés da opinião que considera
preferível como indivíduo.
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A respeito do contexto exposto e da decisão judicial tratada nesse artigo,
podemos constatar que as atuais decisões judiciais no Brasil são em sua maioria favoráveis
ao direito e garantias fundamentais conquistados por todas as pessoas com deficiência.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei nº 13.146, assegura que esses direitos
devem ser respeitados, porém como também foi citado, ainda há uma grande discussão a
respeito do assunto e diariamente lemos notícias de discriminação aos envolvidos. O que
nos retorna ao tópico do quão é importante a argumentação jurídica em casos que é
indispensável uma análise social e intrínseca da realidade vivida e das verdadeiras
necessidades desse público em questão.
Ter a argumentação jurídica como um importante instrumento em decisões
favoráveis a pessoas portadoras de deficiência na luta por seus direitos garantidos,
fortalece ainda mais a Lei da Deficiência, pois impede que outros tribunais questionem a
constitucionalidade de seu conteúdo educacional. A razão se baseia no direito à igualdade
como fundamento de uma sociedade democrática e na necessidade de fomentar a
diversidade.
A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino questionou a
constitucionalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porém após um ano do
julgamento final do contencioso do STF, o julgamento culminou na declaração de
constitucionalidade da lei, como pode ser comprovado por meio do processo judicial
abaixo, relativo à inclusão de pessoas com deficiência em instituições de ensino.
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUSA NA MATRÍCULA DE
CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAS – NÚMERO MÁXIMO DE
ALUNOS POR SALA – DANOS MORAIS VERIFICADOS – O Estatuto da
Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) estabelece que a matrícula de
pessoas com deficiência é obrigatória pelas escolas particulares e não
limita o número de alunos nessas condições por sala de aula; – As
provas dos autos denotam que havia vaga na turma de interesse da
autora, mas não para uma criança especial, pois já teriam atingido o
número máximo de 2 alunos por turma; – Em que pese a
discricionariedade administrativa que a escola tem para pautar
os seus trabalhos, a recusa em matricular a criança especial na
sua turma não pode se pautar por um critério que não está
previsto legalmente. A Constituição Federal e as leis de proteção à
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pessoa com deficiência são claras no sentido de inclusão para
garantir o direito básico de todos, a educação; – Não há na lei em
vigor qualquer limitação do número de crianças com deficiência por
sala de aula, a Escola ré sequer comprovou nos autos que na turma
de interesse da autora havia outras duas crianças com deficiência – e
também o grau e tipo de deficiência – já matriculadas, – Dano moral
configurado – R$20.000,00. RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação 1016037-91.2014.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível – 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de
Registro: 20/11/2017)
Esse tipo de decisão é de suma importância, pois quanto mais decisões que
priorizam o Direito à educação de pessoas com deficiência no Brasil forem surgindo, mais
ampla será a argumentação em torno do assunto, e consequentemente teremos uma maior
efetivação da justiça.
5.CONCLUSÃO
Como apontado e discutido por todo o estudo, a argumentação jurídica é uma
grande ferramenta do Direito atual, ela tem a capacidade de externar aquilo que está na
lei e mostrar a relação com o caso concreto, ou seja, ela tem como base, a qualificação das
regras de modo que as distingue e as relaciona com os princípios, trazendo uma análise
mais clara do caso concreto.
Outra função evidente da argumentação jurídica é a busca pela justiça a favor
do povo, princípios e garantias que cercam e protegem uma sociedade devem sempre ser
respeitados. No Brasil, atualmente são muitas as normas criadas para assegurar os direitos
das minorias que antes eram tão prejudicadas e segregadas, o preconceito e a
discriminação ainda existem, por isso, durante um processo judicial é de suma importância
a argumentação que relacione a lei com o contexto do que a população vive de fato.
A partir do que foi abordado pode se concluir, que o Direito não pode ser
estudado apenas como um produto pronto e acabado, mas como um processo no qual se
analisa a melhor forma de se chegar à decisão judicial. Essa análise é fundamental no
processo de decisão e precisa ser originado por uma visão racional vinda de várias ideias
que a integram, para com isso, oferecer respostas ao operador do Direito.
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Ainda com base na problemática discutida, o acesso à saúde, ao trabalho, lazer
segurança e principalmente à educação são alguns dos direitos fundamentais inerentes à
proteção da dignidade da pessoa humana. Pessoas com deficiência, são exemplos claros
da falha do Estado em fornecer e assegurar esses direitos, são inúmeros os casos de
discriminação. A inclusão é o que todos devemos buscar, a Lei de Inclusão garante que
as pessoas com deficiência tenham direitos próprios justamente para que haja mais
igualdade diante da sociedade e que possam ficar no mesmo nível de convívio, garantia à
uma educação de qualidade, locomoção e inclusão profissional.
Outra conclusão constatada, é o entendimento de que a argumentação jurídica
tem a importante função de relacionar a lei com o contexto social, a norma com os
princípios, e por meio dos argumentos, defender as garantias e os direitos fundamentais
de toda a população. A problemática das pessoas com deficiência no Brasil mostra que
interligar a lei do estatuto, com situações que essas pessoas passam diariamente é
essencial durante um processo.
Portanto, conclui-se que, negar o acesso de alguém à educação, ou tentar
segregar e diferenciar o tipo de educação só por causa de uma deficiência, infringe
claramente a lei de inclusão, mas somente por meio de uma boa argumentação, baseada
e fundamentada na norma jurídica, é que se pode chegar a uma decisão coerente e justa.
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RESUMO: No presente trabalho faremos um estudo sobre os Crimes Virtuais visto que, a
tecnologia cada dia mais avança para facilitar o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo,
criminosos se utilizam desse meio para praticar crimes, dificultando assim a busca do
criminoso. Assim nosso objetivo principal em trabalhar com essa temática é trazer o que
houve de melhorias para combater esses crimes, também temos como objetivo fazer
apontamento sobre a lei para saber em quais pontos ela se tornou mais rígida quanto a
esse combate. A metodologia aplicada no trabalho foi a pesquisa bibliográfica que nos
permite ter um conhecimento mais especifico sobre o tema. Podemos considerar que a
liberdade de expressão deve ser protegida e incentivada em nossa sociedade, pois é um
dos pilares mais relevantes da democracia. Romper esse direito é minar fundamentalmente
essa estrutura construída ao longo de séculos de luta e repressão.
Palavras-chave: Crime Cibernético. Tecnologia. Avanço. Sociedade.
ABSTRAT: In the present work, we will make a study on virtual crimes that, increasingly,
will advance to facilitate our same day more, but at the same time, but at the same time,
we will seek this means to commit crimes, making it difficult to use the same visa. . So our
objective in working with the objective of bringing what is being fought, we also have as
main objective to fight these crimes. The methodology applied in the work was the
bibliographic research that allows us to have a more specific knowledge on the subject. We
can consider that the freedom of our expression must be protected and encouraged by
society, as it is one of the most important pillars of democracy. To break this right is to
undermine this structure of struggle and reconstruction over the centuries.
Keywords: Cybercrime. Technology. Advance. Society.
1- INTRODUÇÃO
Crimes Cibernéticos são aqueles que utilizam computadores, redes de
computadores ou dispositivos eletrônicos conectados com a rede mundial de internet para
praticar ações criminosas, que geram danos a pessoais e patrimoniais, por meio de
extorsão de recursos financeiros, estresse emocional ou danos à reputação de vítimas
expostas na Internet que com a evolução da tecnologia passou hoje em dia ser cada vez
mais comum no nosso convivo saber que alguém foi vitima desse tipo de crime.
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Nosso objeto de estudo nesse trabalho será sobre os Crimes Cibernéticos e todas
as suas Considerações e novidades legislativas aqui no Brasil sobre esse tema. Nesse passo
abordaremos as noções gerais desse tipo de crime, sua evolução histórica em nosso país
e também como estão nossas Leis frente a essa onde de crimes virtuais.
Tais questões são relevantes para toda a sociedade, pois nos dias atuais a tecnologia
está cada vez mais presente em nossa casa, em nossa família. O objeto desse estudo
contribuirá para entendermos e conhecermos sobre essa prática de crime que cada vez
mais se modifica para lesar os usuários da rede.
Vale ressaltar que a internet é um instrumento considerado hoje como o mais
benéfico já desenvolvido, em razão das facilidades que proporciona, por isso vamos
estudar esse mundo virtual para buscarmos uma possível solução os crimes que vem
acontecendo.
Conforme a nova redação do Código, o crime de invasão de dispositivo informático
passará a ser punido com reclusão, de um a quatro anos, e multa, aumentando-se a pena
de um terço a dois terços se a invasão resultar em prejuízo econômico. Antes, a pena
aplicável era de detenção de três meses a um ano e multa.
2- METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização do estudo será pelo método Pesquisa
Bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi feita através de leituras de leis, da Constituição
Federal, de revistas jurídicas, de livros e artigos científicos relacionados ao tema proposto.
A presente pesquisa foi realizada mediante o levantamento de documentos de
domínio público. A pesquisa teve com fonte: Scielo; Google, dentre outros. Nosso lapso
temporal de pesquisa foi entre os meses de Janeiro a Abril de 2022.
Usamos como referência para todo nosso estudo e também nossa coleta de dado o
território Brasileiro buscando o maior número de informações. Nosso estudo desenvolveuse com base na população que faz o uso da internet aqui no Brasil.
3 - NOÇÕES GERAIS SOBRE CIBERCRIMINALIDADE E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA
No início do milênio, o mundo digital, embora extremamente fascinante, era ainda
enigmático e obscuro para o homem comum. Com a popularização e amplo uso da internet
nas mais variadas atividades, ressurgiu também aquela familiar e genuína preocupação em
relação à segurança das informações que eram compartilhadas online, não somente para
os governos, mas a todos que faziam uso dela.
O chamado “cibercrime” foi abordado pela primeira vez em reunião do Grupo dos
países mais ricos e desenvolvidos do mundo, também conhecido como G-8, em discussão
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acerca da necessidade do combate às práticas ilícitas na internet, e da lá em diante o
termos começou a se tornar mais usual e corriqueiro para abordar as infrações penais
cometidas no âmbito da rede mundial de computadores, também conhecida como
internet. (D’URSO, 2017)
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Certo é que, tal qual ocorre com a internet, essa evolução rápida e constante
também acabam sendo um meio para fazer com que a criminalidade também evolui e
consequentemente acaba dificultando o combate a esses crimes. Assim, aqueles indivíduos
que possuem grande capacidade de utilizar a internet, são conhecidos como hackers e
esses acabam usando esses conhecimentos para cometer crimes na internet, acreditando
que estão impunes pelo fato de estarem acobertados pela dificuldade de se buscar as
pessoas e as origens das pessoas que estão atrás dos computadores. (JESUS e MILAGRE,
2016).
Esses indivíduos ganharam a denominação de Hackers, um designativo da era
moderna para indivíduos que sempre existiram no nosso convívio. O termo importado da
língua inglesa é usado para designar programadores muito habilidosos e inteligentes,
alguém que secretamente alcança informações sobre o sistema informático de outra
pessoa, empresas, órgão governamentais e tudo que está disposto ou conectado com a
rede de Internet, para que possam olhar, usar ou trocá-lo, pelos mais variados motivos.
No Brasil tivemos um caso emblemático em que ex-prefeito da cidade de São Paulo,
Paulo Maluf, foi o primeiro político a sofrer sabotagem digital nas eleições de 2003 quando
os hackers invadiram o site do político espalhou e-mails a todos os eleitores cadastrados,
divulgando mensagens de cunho difamatório. (SOARES, 2000).
Outro caso emblemático ocorreu com o Hospital do Câncer de Barretos que teve
seus computadores hackeados, impossibilitando assim o acesso a ficha de pacientes
gerando uma serie de transtornos para os doentes. Os hackers solicitaram um “resgate”
para a devolução do acesso aos arquivos, valor esse que girava em torno de R$ 1.000,00
(mil reais) por computador e que deveriam ser pagos mediante “bitcoins” que são moedas
digitais de difícil rastreabilidade.
Situação semelhante tem ocorrido em outros países em que os Hackers estão
roubando os dados sensíveis de determinadas nações e em troca da devolução do acesso
a tais dados os hackers tem pedido resgates milionários a essas nações.
Assim podemos ter a definição de cibercrime (INTERPOL, 2015) como sendo a
atividade criminosa ligada diretamente a qualquer ação ou prática ilícita na Internet. Assim,
o crime na internet, ou cibercrime, nada mais é do que uma conduta ilegal realizada por
meio do uso do computador e da internet (ROSA, 2002, p.53-57).
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Portanto vemos que o que difere dos conhecidos crimes comuns para os cibercrimes
não é a alteração da conduta típica, mas sim o meio empregado pelo criminoso para
praticar a conduta delituosa, que, como vimos, é realizada na rede mundial de
computadores.
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4- O USO DA INTERNET E OS CRIMES CIBERNETICOS. COMO ESTÃO NOSSAS LEIS
FRENTE A ESSA ONDA DE CRIMES VIRTUAIS. LEI MAIS RIGIDA É APROVADA E
SANCIONADA.
Podemos considerar que a internet, sem dúvidas, é a maior revolução e inovação
tecnológica do último século. Diante da sua expansão, as novas tecnologias de informação
surgem trazendo mudanças ao contexto social. A comunicação virtual entre as pessoas no
dia a dia se acentuou de uma forma rápida e nunca antes vista, o que, de maneira positiva,
contribui para o fenômeno da globalização na medida em que cria novas oportunidades
às práticas comerciais, novos relacionamentos, e acesso irrestrito à informação entre outras
vantagens para otimizar e ajudar a sociedade. Em contrapartida, cresce também a utilização
desse importante meio tecnológico para a prática de atos ilícitos (TRENTIN; 2012).
Com o advento deste ambiente de relacionamentos digitais atemporais, os sistemas
jurídicos de todo o mundo iniciaram uma cruzada para elaborar ou até atualizar suas leis
de modo que abraçasse essa nova realidade (PINHEIRO, 2014).
É dever do Estado democrático de direitos garantir a seus cidadãos o
desenvolvimento pacífico e a coexistência de semelhantes em igualdade de condições,
agindo como mantenedor da ordem social. Nesse sentido, acaba por interferir na nova
sociedade de informação, no chamado meio ambiente virtual, elaborando normativas que
impõem limites à internet e à troca de informações por meio da tecnologia (SYDOW, 2014)
O crime virtual deve ser analisado sob diferentes perspectivas por conta de suas
peculiaridades Comparando com o “crime real” que tem local precisado e mais fácil ação
pelas autoridades coatoras, o crime virtual dispensa o contato físico entre vítima e agressor,
ocorrendo em um ambiente sem povo, governo ou território, além de não gerar, a
princípio, sensação de violência para um segmento social específico não havendo padrões
para o seu acontecimento (SYDOW, 2009).
O criminoso informático pode cometer mais de uma conduta lesiva ao mesmo
tempo, podendo estar em diversos lugares simultaneamente, contando ainda com o fato
de ser, muitas vezes, discreto e silencioso. Além disso, culturalmente, a sociedade ainda
conta com uma postura omissiva e, nem sempre, denuncia as condutas ofensivas (SYDOW,
2009).
Podemos aqui citar também uma Lei muito relevante que é a Lei nº 12.737/2012,
também conhecida como Lei Carolina Dieckmann, que torna crime a invasão de aparelhos
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eletrônicos, a fim de obter dados pessoais, principalmente quando se trata de informações
sigilosas. Ela foi sancionada com velocidade por causa da pressão midiática devido ao caso
da atriz Carolina Dieckmann. Essa legislação é uma alteração no Código Penal Brasileiro
especificamente sobre os crimes virtuais e delitos informáticos.
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Se tornou necessária a criação de uma norma que tratasse deste assunto devido ao
avanço tecnológico e a democratização e acesso facilitado às redes sociais. Assim, a lei
tipifica crimes cometidos nesse ambiente a fim de aplicar penas e punições para os que
cometerem esses delitos.
ela recebe este nome devido ao caso ocorrido com a atriz Carolina Dieckmann, que
sofreu uma invasão de privacidade na qual um hacker não-ético, em maio de 2011, invadiu
o computador pessoal da atriz. Ele conseguiu acesso a cerca de 36 fotos pessoais nas quais
a atriz aparecia nua. A atriz prestou queixa para a Polícia, que verificou que a caixa de email de Carolina Dieckmann havia sido violada pelo hacker.
De acordo com a denúncia, o criminoso pediu cerca de R$10 mil para que as fotos
não fossem publicadas, porém, como a atriz recusou a exigência, elas foram divulgadas na
Internet. Devido a esse acontecido, gerou-se uma enorme discussão sobre a situação em
si, demandando que houvesse a criminalização sobre esse tipo de prática. Na época do
crime o Brasil ainda não possuía lei específica para crimes de informática. E a justiça se
baseou no código Penal Brasileiro, para resolver o caso que estava acontecendo, onde os
envolvidos foram indiciados por furto, extorsão qualificada e difamação.
Segundo Auriney Brito (2013, p. 42) a entrada em vigor do diploma legal sobre
delitos informáticos representou um marco na história do ordenamento jurídico pátrio,
tendo em vista o substancial avanço no que concerne à criminalidade informática aqui no
Brasil. A Lei n.º 12.735/12 foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff com a forte tarefa
de colocar o fim nas lacunas existentes sobre a matéria, assim como evitar ao máximo a
impunidade dos crimes cibernéticos que cada vez se desenvolve.
Após algumas investigações os policiais chegaram ao IP, identificação do
computador, dos acusados, aonde interceptaram conversas entre o grupo, e os mesmos
admitiram os crimes, dias depois, a polícia chegou até os suspeitos. “Eles não esperavam
que fossem ser pegos. Acreditavam que a polícia não teria recurso de detectar a ação”,
explicou o inspetor do caso. “Eles deixaram rastro. Todo crime sempre tem um vestígio. Na
internet não é diferente.” (G1, 2012).
Marcelo Xavier de Freitas Crespo, citado por Lila (2014), explicou a tipificação de
autores enquadrados em processo penal promovido pela atriz Carolina Dieckmann por
falta de legislação específica contra hackers de equipamentos de informática; e também
anunciou Pessoas que fazem o mesmo a partir de agora será tratado de forma diferente,
81

www.conteudojuridico.com.br

pois o caso da atriz foi decisivo para a aprovação de uma lei específica sobre crimes
cibernéticos.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

O tratamento diferenciado citado anteriormente aos crimes digitais se dá por meio
da lei nº 12.737/12 que foi publicada e sancionada, tipificando criminalmente os delitos
informáticos. Segundo Oliveira junior (2012), “a nova lei ganhou notoriedade porque, antes
mesmo de publicada e sancionada, já havia recebido o nome de “Lei Carolina Dieckmann”.
Ganhou esse nome em razão da repercussão do caso” da atriz citado anteriormente.
As mudanças trazidas pela nova legislação entraram em vigor após um período de
licença legislativa de 120 dias e foram formalmente introduzidas no ordenamento jurídico
brasileiro no início de abril de 2013, quando o Código Penal Brasileiro acrescentou o artigo
154-A, Capítulo IV, 154-B lidar com o dano O crime de liberdade pessoal, mais
precisamente a seção sobre o crime de pôr em perigo a inviolabilidade de segredos.
Segundo Celso Delmanto (2016), são duas as condutas incriminadas no caput do
artigo citado acima, a saber, a invasão de equipamentos de informática de outras pessoas
(como computadores, laptops, tablets e smartphones), conectados ou não a uma rede de
computadores, por meio de violação indevida de um mecanismo de segurança (quebra da
senha do sistema de segurança reinstalando o sistema operacional do computador,
acessando todo o seu conteúdo), é acompanhado de elementos normativos do tipo não
autorizado pelo proprietário do dispositivo, seja expressa ou tacitamente ou ainda Instalar
vulnerabilidades (como vírus ou programas espiões de monitoramento e de controle
remoto) em dispositivos informáticos de outrem. Muitas vezes, para invadir um sistema
informático, será necessário primeiro instalar ou reinstalar programas. Se, no mesmo
contexto fático, o agente invade e instala, ou instala e invade, responderá por um só delito.
A polêmica ganhou grande participação popular e, consequentemente, recebeu um
grande destaque pela mídia. Uma vez que tomou tamanha proporção, a atriz entrou na
causa e concedeu o seu nome à lei, dando-lhe o nome pela qual é mais conhecida
atualmente.
Soma-se a isso a Lei nº 14.155/2021 que tornou mais grave os crimes de violação
de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela
internet.
Assim tivemos a criação do artigo 154-A do Código Penal que passou a ter a
seguinte redação:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado
ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou
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destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do
usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
....................................................................................................................................
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§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se da
invasão resulta prejuízo econômico.
§3º.................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
” (NR)
“Art. 155..................
§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se
o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo
eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de
computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança
ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio
fraudulento análogo.
§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a
relevância do resultado gravoso:
I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é
praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território
nacional;
II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado
contra idoso ou vulnerável.
....................(NR)
“Art. 171.......................
§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se
a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela
vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais,
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contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou
por qualquer outro meio fraudulento análogo.
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§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a
relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3
(dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor
mantido fora do território nacional.
§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é
cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do
resultado gravoso......” (NR)
Art. 2º O art. 70 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte §
4º:
“Art. 70...............
§ 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante
depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de
fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou
mediante transferência de valores, a competência será definida pelo
local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a
competência firmar-se-á pela prevenção.” (NR)
Assim com tal alteração legislativa podemos perceber que no Brasil desde a data da
promulgação da Lei os crimes cibernéticos como fraude, furto e estelionato perpetrados
com o uso de aparelhos eletrônicos como celulares, computadores e tablets estão sendo
punidos com mais rigor.
Para se ter uma ideia o crime de invasão de dispositivo informático passou a ter
pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, podendo ser aumentada de 1/3 a 2/3 se
a invasão resultar em prejuízo econômico. Anteriormente a pena aplicável era de detenção
de três meses a um ano e multa. A punição vale para o criminoso que invadir um aparelho
a fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do dono, ou
bem como se valer da conduta para instalar vulnerabilidades (vírus, p.ex.) para obter
vantagem ilícita.
5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão dos temas abordados é de extrema relevância para a legislação
Brasileira, pois a globalização e a inserção da tecnologia existem inteiramente no ambiente
profissional e pessoal das pessoas. Vimos que já existem leis para tratar e apoiar crimes
84

www.conteudojuridico.com.br

cometidos por ambientes virtuais, mas a fragilidade demonstram a necessidade de o
legislador estar atento as constantes mudanças que ocorrem diuturnamente já que existem
hackers que estão sempre tentando encontrar meio de burlar as leis e os meios de proteção
de dados existentes no mercado.
Nesse sentido o cibercrime traz imediatamente à mente a ideia de criminosos
profissionais operando atrás de uma tela de computador para lucrar com atividades ilícitas.
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Vimos que o presente estudo possui uma relevância social, pois a cada dia que passa
a tecnologia está presente na casa e principalmente nas mãos do brasileiro e
consequentemente o número de pessoas maliciosas também aumenta.
Nesse sentir vimos que a legislação brasileira vem de forma lenta se adequando as
transformações que vem ocorrendo quando o assunto é a cibercriminalidade. Assim é
necessário que o legislador brasileiro esteja atento às mudanças que ocorrem no seio da
sociedade já que vimos que existem hackers que são especialistas em tais crimes.
É necessário que o congresso crie um departamento especifico para acompanhar os
tipos de crimes praticados na rede mundial de computadores e tendo ciências dessas
praticas adequem as leis existentes ou em não sendo possível essa adequação que seja
criadas normas específicas para cada caso.
Portanto podemos concluir que uma rigidez nas leis que trata desses tipos de crimes
seria uma forma de diminuir a ocorrência dos crimes virtuais, devendo o legislador ser
rápido na criação das normas como os criminosos são rápidos para burlas nossas leis e os
sistemas de proteção na internet.
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Resumo: O presente artigo buscou analisar as decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (“Corte”), que condenaram o Brasil até o presente momento. Consultou-se,
portanto, as decisões proferidas pela Corte, oportunidade na qual constatou-se a reiterada
violação ao Direito à Proteção Judicial. Dessa forma, passou-se a analisar, brevemente,
algumas das razões pelas quais o Brasil é violador reiterado do Direito à Proteção Judicial:
a morosidade do Poder Judiciário e a débil utilização do controle de convencionalidade
pelos juízes nacionais.
Palavras-chaves: Brasil – Corte Interamericana de Direitos Humanos – Proteção Judicial
Abstract: This article sought to analyze the decisions of the Inter-American Court of
Human Rights (“Court”), which have condemned Brazil so far. Therefore, the decisions
handed down by the Court were consulted, an opportunity in which the repeated violation
of the Right to Judicial Protection was verified. In this way, we started to analyze, briefly,
some of the reasons why Brazil is a repeated violator of the Right to Judicial Protection: the
slowness of the Judiciary and the weak use of conventionality control by national judges.
Key-words: Brazil - Inter-American Court of Human Rights – Judicial Protection
Sumário: 1. Introdução – 2. A Convenção e o Brasil – 3. As Condenações do Brasil – 4. Da
Proteção Judicial no Brasil – 5. Conclusões – Referências Bibliográficas
1. Introdução
O presente trabalho visa analisar as decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (“Corte”) que condenaram o Brasil.
Assim, neste trabalho, propõe-se: (i) entender como o ordenamento jurídico
brasileiro enxerga as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969
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(“Convenção”), (ii) verificar, ainda que de maneira superficial, as decisões proferidas pela
Corte, de forma a demonstrar que a violação ao direito à proteção judicial vem ocorrendo
reiteradamente, e (iii) analisar identificar ao menos algumas das razões para essa violação.
Dessa forma, inicialmente, se entenderá a relação entre as disposições da
Convenção e o ordenamento jurídico nacional.
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2. A Convenção e o Brasil
A Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada de Pacto de
São José da Costa Rica, foi adotada pelos países da Organização dos Estados Americanos
(“OEA”), em 1969, e foi ratificada pelo Brasil em 1992 (BRASIL, 1992).
Ela prevê dois órgãos para conhecer assuntos relacionados ao cumprimento dos
compromissos assumidos pelos Estados, em decorrência dela, Convenção (1969), qual
sejam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (“Comissão”) e a Corte.
A Comissão, que representa os países da OEA, tem suas funções listadas no artigo
41 da Convenção (1969, Artigo 41):
Artigo 41
A Comissão tem a função principal de promover a observância e a
defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as
seguintes funções e atribuições:
a.
estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da
América;
b.
formular recomendações aos governos dos Estados membros,
quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem
medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de
suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como
disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses
direitos;
c.
preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes
para o desempenho de suas funções;
d.
solicitar aos governos dos Estados membros que lhe
proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em
matéria de direitos humanos;
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e.
atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da
Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados
membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e,
dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que
eles lhe solicitarem;
f.
atuar com respeito às petições e outras comunicações, no
exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos
artigos 44 a 51 desta Convenção; e
g.
apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da
Organização dos Estados Americanos.
Na forma do artigo 44 da Convenção (1969, Artigo 44), a Comissão recebe denúncias
ou queixas de violação da Convenção, que podem ser apresentadas por qualquer pessoa,
grupo de pessoas ou entidades não-governamentais reconhecidas por qualquer dos
Estados membros da OEA. Ela, então, investigará a denúncia ou queixa recebida e, segundo
o procedimento previsto na Convenção, se considerar admissível a comunicação, procurará
uma solução amistosa e apresentará recomendações ao Estado, de forma a garantir o
cumprimento da Convenção.
Todos os Estado-membros da OEA estão sujeitos à competência da Comissão. No
entanto, o mesmo não ocorre com a Corte, cuja competência está sujeita ao expresso
reconhecimento por parte do Estado (1969, artigo 42):
Artigo 62
1.
Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu
instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou
em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como
obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a
competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou
aplicação desta Convenção.
2.
A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob
condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos
específicos.
Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da
Organização, que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados
membros da Organização e ao Secretário da Corte.
3.
A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso
relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção
que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham
reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por
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declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por
convenção especial.
O Brasil reconheceu a competência da Corte em 2002, para fatos posteriores a 10
de dezembro de 1998 (BRASIL, 2002). Nesse sentido, é evidente que o Brasil está sujeito à
competência da Corte e, portanto, deve dar cumprimento às suas decisões.
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A Corte possui competências contenciosa e consultiva.
Na competência contenciosa, para que um caso contencioso seja apreciado, é
necessário que ocorra uma denúncia ou queixa da Comissão ou de outro Estado-membro.
Verificada a existência da violação aos direitos garantidos pela Convenção, a Corte
determinará que se assegure o gozo do direito violado e a adoção de medidas de
reparação, dentre elas, o pagamento de indenização aos lesados (1969, Artigo 63.1).
Ainda, em caso de extrema necessidade de urgência (1969, Artigo 63.2), é possível
que a Corte determine a adoção de medidas de urgência, denominadas “ medidas
provisionales” para evitar lesões aos direitos.
Por outro lado, na competência consultiva, qualquer Estado-membro da OEA pode
consultar a Corte sobre a interpretação da Convenção ou de outros tratados voltado à
proteção dos direitos humanos, adotados pelos Estados americanos (1969, Artigo 64).
O Brasil, ao ratificar a Convenção e reconhecer a competência contenciosa da Corte,
está obrigado a dar cumprimento às determinações da Corte, como se extrai do Artigo 68
da Convenção (1969, Artigo 68):
Artigo 68
1.
Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir
a decisão da Corte em todo caso em que forem partes.
2.
A parte da sentença que determinar indenização
compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo
processo interno vigente para a execução de sentenças contra o
Estado.
Adicionalmente, a Constituição Brasileira, possui uma cláusula de abertura para o
direito internacional, no §2º do art. 5º, que prevê que os direitos constitucionalmente
previstos não excluem outros “decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” (BRASIL,
1988, Artigo 5º, §2º)
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No entanto, o que se verifica é que, na prática, o Brasil não conseguiu dar integral
cumprimento a quase nenhuma das decisões da Corte, nos casos em que foi condenado.
3. As Condenações do Brasil
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Atualmente, existem 10 casos nos quais o Brasil foi condenado pela Corte22 e que
foram analisadas para se verificar quais os principais direitos e garantias convencionais
violados.
Até o presente momento, segundo os registros da Corte23, somente a sentença do
caso Esher e outros vs. Brasil24 teve sua fase de cumprimento de sentença encerrada.
Nesse sentido, a grande maioria das decisões da Corte, com relação ao Brasil, ainda está
em fase de cumprimento e, poderíamos até dizer, atualmente está sendo descumprida.
Nesta oportunidade, apresentamos um breve resumo da análise realizada, com os
principais direitos violados em cada uma das condenações25:
A) Caso Ximenes Lopes vs. Brasil – sentença de 04/07/2006
No caso Ximenes Lopes vs. Brasil26, foram considerados como violados os direitos
à vida e à integridade pessoal de Damião Ximenes Lopes, bem como os direitos de
proteção judicial com relação à família de Damião Ximenes Lopes, em decorrência de falhas
na investigação e punição dos responsáveis.
B) Caso Escher e outros vs. Brasil – sentença de 06/07/2009
Informação obtida através da análise das sentenças por país, no site da Corte Interamericana de Direitos
Humanos: https://www.corteidh.or.cr/mapa_casos_pais.cfm
22

23
Informação
obtida
no
site
https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais_archivados.cfm

da

Corte:

24 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Sentença de 06 de
julho de 2009. Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_esp1.pdf
25 O resumo ora apresentado pretende indicar somente os principais direitos violados, sem prejuízo de
outros, cuja relevância considerou-se menor, a partir da análise do caso e do objetivo deste Artigo. A eventual
não listagem de um direito não isso implica na inexistência de violação ou na inexistência de considerações
da Corte sobre tais direitos, eventualmente violados. Aconselha-se a leitura das sentenças proferidas pela
Corte para a completa compreensão dos direitos violados e das reparações determinadas pela Corte.
26 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentença de 04 de
julho de 2006. Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf
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No caso Escher e outros vs. Brasil27, foi reconhecida a violação de direitos à
liberdade, à privacidade, à honra e ao direito de associação. Dentre as medidas de
reparação determinadas pela Corte, estava a necessidade de investigar e sancionar os
responsáveis pelas interceptações telefônicas.
C) Caso Garibaldi vs. Brasil – sentença de 23/09/2009
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No caso Garibaldi vs. Brasil28, a Corte considerou que foram violados os direitos às
garantias judicial e à proteção judicial, em relação aos familiares de Sétimo Garibaldi,
integrante do MST, e determinou, entre as reparações, que o Brasil investigasse, julgasse e
sancionasse os responsáveis pelo homicídio.
D) Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil – sentença de 24/11/2010
No caso Gomes Lund e outros vs. Brasil29, que envolve o caso de desaparecimento
forçado, tortura e assassinato de membros da Guerrilha do Araguaia, a Corte entendeu que
foram violados os direitos à vida, à integridade pessoal, à liberdade pessoal, às garantias e
proteções judiciais e à liberdade de pensamento e de expressão, em relação ao direito de
buscar informação, e ao direito à verdade.
Adicionalmente, entre as reparações, foi determinado que o Brasil, investigasse,
julgasse e sancionasse os responsáveis pelos crimes cometidos.
E) Caso Trabalhadoras da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil – sentença de 20/10/2016
O caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil30 trata de prática de
trabalho forçado e de servidão por dívidas na Fazenda Brasil Verde. Segundo constatou a
Corte, o Estado brasileiro sabia das práticas ilegais e não adotou medidas para a apuração,
indiciamento e punição dos responsáveis.
27 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Sentença de 06 de
julho de 2009. Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_esp1.pdf
28 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Sentença de 23 de setembro
de
2009.
Acesso
em
03
de
dezembro
de
2021,
disponível
em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf
29 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil. Sentença de 24
de novembro de 2010). Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
30 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs.
Brasil. Sentença de 20 de outubro de 2016. Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp.pdf
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A decisão da Corte considerou que o Brasil violou as garantias e proteções judiciais
dos trabalhadores da Fazenda e, dentre outras reparações, determinou que ele investigasse
os fatos em um prazo razoável, processasse e punisse os responsáveis.
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F) Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil – sentença de 05/02/2018
No caso Cosme Rosa Genoveva, Evando de Oliveira e outros vs. Brasil, mais
conhecido como o caso Favela Nova Brasília vs. Brasil31, a Corte constatou que houve
violação dos direitos humanos perpetrados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro contra a
comunidade Favela Nova Brasília, em operações ocorridas entre 1994 e 1995.
Adicionalmente, constatou-se a ausência de investigação e a existência de falhas nas
investigações realizadas sobre execuções sumárias, tortura e violência sexual, crimes estes
ocorridos durante as operações realizadas.
A Corte considerou que os direitos à integridade pessoal, à circulação e à residência,
bem como às garantias e proteções judiciais foram violados pelo Estado brasileiro.
G) Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil – sentença de 05/02/2018
No caso Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil32, a Corte entendeu que
houve a violação ao direito à propriedade coletiva e à integridade pessoal do povo
indígena Xucuru e demora em reconhecer a demarcação de terras e territórios indígenas.
O julgado indicou que haviam sido violados os direitos às garantias judiciais, às proteções
judiciais e à propriedade coletiva.
H) Caso Herzog e outros vs. Brasil – sentença de 15/03/2018
No caso Herzog e outros vs. Brasil33, a Corte considerou violados os direitos às
garantias judiciais, às proteções judiciais e à integridade psíquica e moral dos familiares de
Vladimir Herzog.
I) Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos Santo Antônio de Jesus e seus familiares
vs. Brasil – sentença de 15/07/2020
31 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Sentença de 16
de
fevereiro
de
2017).
Acesso
em
03
de
dezembro
de
2021,
disponível
em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_esp.pdf
32 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs.
Brasil. Sentença de 05 de fevereiro de 2018. Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf
33 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Herzog y otros Vs. Brasil. Sentença de 15 de
março
de
2018.
Acesso
em
03
de
dezembro
de
2021,
disponível
em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_esp.pdf
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No julgamento do caso dos Empregados da Fábrica de Fogos Santo Antônio de
Jesus e seus familiares vs. Brasil34, a Corte entendeu que Estado violou os direitos à vida e
da criança dos falecidos na explosão da Fábrica de Fogos, bem como o direito à integridade
dos seis sobreviventes. A Corte entendeu que também foram violados os princípios de
igual proteção da lei, proibição de discriminação e o direito ao trabalho.
J) Caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil – sentença de 07/09/2021
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Por fim, há o caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil35, cuja sentença foi proferida
em 07/09/2021.No julgamento, a Corte entendeu que o Brasil violou os direitos às
garantias judiciais, à igualdade perante a lei e à proteção judicial da Convenção.
4. Da proteção judicial no Brasil
A partir da análise dos casos em que o Estado brasileiro foi condenado, podemos
constatar que, sem prejuízo das outras violações existentes, é constante a presença de
violação às garantias judiciais e à proteção judicial. Nesse sentido, é pertinente
entendermos o conteúdo jurídico de tais garantias que são violadas constantemente pelo
Brasil.
As Garantias Judiciais estão previstas no artigo 8 da Convenção (1969, Artigo 8)
(grifos nossos):
ARTIGO 8
Garantias Judiciais
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente,
independente
e
imparcial,
estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos
ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.
34 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de
Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. Sentença de 15 de julho de 2020. Acesso em 03 de
dezembro de 2021, disponível em https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_407_esp.pdf
35 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barbosa de Souza y otros Vs. Brasil. Sentença
de 07 de setembro de 2021. Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_435_esp.pdf

95

www.conteudojuridico.com.br

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante
o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias mínimas:
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a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou
intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou
tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada;
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a
preparação de sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser
assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se,
livremente e em particular, com seu defensor;
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a
legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem
nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal
e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de
outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.
g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a
declarar-se culpada; e
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.
3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de
nenhuma natureza.
4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá
ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário
para preservar os interesses da justiça.
A Proteção Judicial, por outro lado, está prevista no artigo 25 da Convenção (1969,
Artigo 25) (grifos nossos):
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ARTIGO 25
Proteção Judicial
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1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais
competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos
fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela
presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida
por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções
oficiais.
2 Os Estados-Partes comprometem-se:
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema
legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que
interpuser tal recurso;
b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de
toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.
Pela simples leitura dos artigos supramencionados, constata-se que, para proteger
e garantir direitos fundamentais e convencionais, o processo deve ser rápido e simples.
Ressalta-se que o processo, além de rápido e simples, deve obedecer aos demais
ditames do devido processo convencional, conforme as diretrizes expressas na Convenção
(1969), respeitando os direitos e resguardando as garantias previstas. Adicionalmente, o
processo deve, igualmente, obedecer aos ditames da lei e da constituição. Assim, podemos
falar em devido processo convencional, constitucional e legal. Trataremos, aqui,
especificamente da questão da celeridade processual.
Nesse sentido, cumpre mencionar que a morosidade do Poder Judiciário não é fato
novo e, muito menos, despercebido.
Em 2005, Francisco Peçanha Martins, à época Ministro do Superior Tribunal de
Justiça declarou: “[a]cusa-se de moroso o Poder Judiciário. E tem razão o povo. A prestação

da justiça, que não pode ser imediata pela necessidade e dificuldade na realização da
prova, está deixando a desejar, além do nível da razoabilidade.” (MARTINS, 2005, p. 13).
Gico Jr., quase 10 anos depois, chega a conclusões semelhantes:
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Há décadas o Judiciário brasileiro está em crise. Ele é considerado
lento, ineficaz e caro. Inúmeras reformas foram realizadas para tentar
dar celeridade aos tribunais, mas, até agora, os resultados não foram
satisfatórios. Procedimentos foram simplificados, juizados especiais
criados,
defensorias
públicas
montadas,
competências
constitucionais alteradas e o acesso aos serviços públicos
adjudicatórios continua sendo restrito e a morosidade judicial um
problema nacional. (GIGO JR., 2014, p. 163)
De fato, é quase impossível negar a lentidão judicial, em especial quando o Estado
inclui em sua Constituição norma específica, para garantir a todos a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação36 (BRASIL, 1988).
No entanto, a nova previsão constitucional e o implemento de outros meios para a
garantia de um processo mais célere, não tem sido suficiente para garantir a efetiva
proteção judicial.
A corroborar com a lentidão e as vezes a causa-la, está a dificuldade que o Poder
Judiciário tem demonstrado para aplicar a Convenção e realizar o controle de
convencionalidade das normas do ordenamento jurídico nacional.
Exemplo claro disso pode ser observado nos casos Gomes Lund e outros vs. Brasil e
Herzog vs. Brasil.
O item 9 da sentença do Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil37 determina que o
Brasil investigue e responsabilize os perpetradores das violações aos direitos humanos, o
que esbarra na anistia concedida a esses agentes de repressão governamentais.
No Brasil, a anistia ocorreu, inicialmente, por meio da Lei nº 6.683/79 (“Lei da
Anistia”)38. No entanto, a redação da referida norma permitiu que crimes comuns, que
violam direitos humanos, pudessem ser anistiados, desde que estivessem “relacionados
36 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: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2021)
37 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil. Sentença de 24
de novembro de 2010). Acesso em 03 de dezembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf

38 BRASIL, Lei nº 6.683, 1979
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com crimes políticos ou praticados por motivação política”39 e que o crime comum
praticado não fosse de “(...) terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.”40.
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O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou ação perante o
Supremo Tribunal Federal, qual seja a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 153 (“ADPF 153”), pedindo que fosse dada interpretação conforme à
Constituição ao §1º do art. 1º da Lei da Anistia, de forma a anistia não seja concedida aos
crimes comuns praticados pelos agentes de repressão contra opositores políticos, durante
o regime militar.
No entanto, apesar das decisões anteriores da Corte, no sentido de que leis de
anistia de outros países latino-americanos eram incompatíveis com a
Convenção, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), em 24/04/2010, julgou improcedente a
ação, por considerar que o §1º do art. 1º da Lei da Anistia era compatível com a
Constituição Federal de 198841. A decisão proferida na ADPF 153 não transitou em
julgado, em decorrência de embargos de declaração apresentados e ainda não apreciados
pelo STF42.
No julgamento do caso Gomes Lund e outros vs. Brasil (24/11/2010), a Corte
declarou a incompatibilidade da Lei da Anistia com a Convenção43.
Ocorre que a decisão da ADPF 153 possui efeitos erga omnes e efeito vinculante,
conforme se extrai do §3º do art. 10 da Lei nº 9.882/199944, e, mesmo sem o trânsito em
julgado da decisão, em decorrência dos embargos de declaração não apreciados, a ela
deve ser dado imediato cumprimento, na forma do §1º do art. 10 da mesma lei45.
Nesse sentido, os juízes e tribunais que recebem as ações penais visando a
responsabilização dos agentes de repressão pelas violações a direitos humanos ocorridas
durante o regime militar têm a obrigação de considerar constitucional a norma do §1º do
art. 1º da Lei da Anistia46, o que acabou inviabilizando a responsabilização dos agentes.
39 BRASIL, Lei nº 6.683, art. 1º, §1º, 1979
40 BRASIL, Lei nº 6.683, art. 1º, §2º, 1979
41 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2010.
42 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2021.
43 Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil, 2010, p. 65, §174.
44 BRASIL, Lei nº 9.882, 1999.
45 Opt. Cit.
46 BRASIL, Lei nº 6.683, 1979.
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Essa foi, inclusive, a constatação da Corte, na Resolução de acompanhamento do
cumprimento de sentença do caso Gomes Lund e outros vs. Brasil47:
18. Esas decisiones judiciales, fundadas en dicha decisión del
Supremo Tribunal Federal y emitidas durante la etapa de supervisión
de cumplimiento de la Sentencia del Caso Gomes Lund y otros,
desconocen los alcances de lo resuelto por la Corte en la Sentencia
de este caso la cual estableció que “las disposiciones de la Ley de
Amnistía brasileña que impiden la investigación y sanción de graves
violaciones de derechos humanos son incompatibles con la
Convención Americana, carecen de efectos jurídicos y no pueden
seguir representando un obstáculo para la investigación de los
hechos del presente caso, ni para la identificación y castigo de los
responsables” (supra párr. 16). La Corte recuerda que en la Sentencia,
al pronunciarse sobre la incompatibilidad de las disposiciones de la
Ley de Amnistía brasileña con la Convención Americana, también
observó que “no fue ejercido un control de convencionalidad por las
autoridades judiciales del Estado, y que por el contrario la referida
decisión del Supremo Tribunal Federal confirmó la validez de la
interpretación de la Ley de Amnistía sin considerar las obligaciones
internacionales de Brasil derivadas del derecho internacional” (supra
párr. 16). Por lo tanto, posteriores decisiones judiciales internas no
podrían estar fundadas en esa decisión del Supremo Tribunal
Federal26. (CIDH, 2014, p. 10, § 18)
Em 15/05/2014, o Partido Socialismo e Liberdade apresentou a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 320 (“ADPF 320”)48, na qual, segundo
despacho do Ministro Luiz Fux, em 21/05/2014, pedindo que seja declarado:
“que a Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, de modo geral, não se
aplica aos crimes de graves violações de direitos humanos,
cometidos por agentes públicos, militares ou civis, contra pessoas
que, de modo efetivo ou suposto, praticaram crimes políticos; e, de
modo especial, que tal Lei não se aplica aos autores de crimes
continuados ou permanentes, tendo em vista que os efeitos desse
diploma legal expiraram em 15 de agosto de 1979 (art. 1º)” (BRASIL,
2014, p. 14).
47 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolução de Supervisão de Cumprimento de
Sentença de 17 de outubro de 2014. Acesso em 28 de novembro de 2021, disponível em
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gomes_17_10_14.pdf
48 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2014.
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Contudo, até a presente data, a ação não foi julgada49, da mesma forma que os
Embargos de Declaração apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil na ADPF 153.
Tratando da decisão da ADPF 153 e da decisão da Corte, no caso Gomes Lund,
Rothenburg (2014) ressalta a possibilidade de futura harmonização entre as duas decisões:
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Porém, como as conclusões judiciais situam-se em âmbitos diversos
e não colidentes (o plano interno do Supremo Tribunal Federal e o
plano internacional da Corte Interamericana), é preciso
compatibilizar
os
pronunciamentos
divergentes.
Essa
compatibilização será feita com o acatamento da decisão mais
recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos: a invalidade
da Lei n. 6.683/1979.
Tendo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
oposto embargos de declaração ao acórdão da ADPF 153/DF, abriuse uma excelente oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal
pudesse esclarecer o alcance de sua decisão.
Uma “obscuridade superveniente” advinda do pronunciamento
posterior da Corte Interamericana poderá ser altivamente superada
por manifestação do Supremo Tribunal alinhando-se à jurisdição
interamericana.
No entanto, passados mais 4 (quatro) anos, quando o caso Herzog vs. Brasil50 foi
julgado pela Corte, em 2018, a situação continuava inalterada. Isso porque, sem o
julgamento dos embargos de declaração da ADPF 153 e do mérito da ADPF 320, os
processos criminais apresentados contra os agentes de repressão que violaram direitos
humanos durante o regime militar foram barrados pela Lei da Anistia51, que, atualmente,
é considerada inconvencional e constitucional.
Lembra-se que os direitos decorrentes da Convenção (1969) também são
resguardados e assegurados pela Constituição Federal de 1988, na forma do art. 5º, §2º.
Assim, apesar dos efeitos conferidos à decisão da ADPF 153, pela Lei nº 9.882/1999, os
juízes nacionais deveriam realizar o controle de convencionalidade da Lei da Anistia, o que
49 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2021a.

50 Caso Herzog y otros Vs. Brasil, 2018.
51 BRASIL, Lei nº 6.683, 1979.
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implicaria a imediata não aplicação da norma e a consequente responsabilização dos
agentes violadores. Nesse sentido, Mazzuoli (2016, pp. 200-201) declara:
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Em reiteradas oportunidades, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos recomendou que o Estado-parte em que verificada a
incompatibilidade entre a norma de matriz internacional ratificada e
a legislação interna realizasse o efetivo controle de
convencionalidade.22
Confira-se, no ponto, a título ilustrativo, o “Caso Almonacid Arellano
y otros Vs. Chile”, extraído do Cuadernillo de Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,23 no qual restou
consignado que, embora reconhecendo que os juízes e tribunais
estão obrigados a aplicar
as disposições do ordenamento interno, a partir da firmatura de um
tratado internacional como a Convenção Americana, os órgãos
jurisdicionais, aparato do Estado que são, também estão submetidos
a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos da norma consensual
não sejam atingidos predatoriamente pela legislação interna. Há,
portanto, nítido mandamento para o exercício do controle de
convencionalidade.24
Guerra (2017, p. 20), no mesmo sentido, declara que:
Os Estados ao se tornarem signatários de tratados internacionais de
direitos humanos e, neste particular, a Convenção Americana, geram
para si um dever, qual seja, o de adequar sua legislação e jurisdição
interna para que estas estejam em consonância com as normas
externas e com a jurisprudência da Corte Interamericana.
O Controle de Convencionalidade garante controle sobre a eficácia
das legislações internacionais e permite dirimir conflitos entre direito
interno e normas de direito internacional.
As normas violadoras ou potencialmente violadoras aos direitos
humanos devem ser julgadas e devem estar sujeitas ao crivo do
controle de convencionalidade, a exemplo do caso brasileiro sobre a
lei de anistia (caso Gomes Lund).
As normas internacionais de proteção dos direitos humanos (jus
cogens) devem servir de parâmetro para analisar a
convencionalidade das leis, que deve ser realizado pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos e pelos juízes nacionais.
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No entanto, não somente com relação à Lei da Anistia52, mas de forma geral, o que
se verifica é que os juízes brasileiros ainda aplicam timidamente a Convenção, ou não o
fazem, o que permite a reiterada violação de direitos fundamentais e convencionais dos
indivíduos tutelados. Isso pode ser facilmente constatado, por exemplo, pelos numerosos
casos em que, tendo sido denunciados agentes estatais responsáveis por violações de
direitos humanos durante o período do regime militar, as denúncias rejeitadas, pela
incidência da Lei da Anistia ou então, que conseguiram, através de recursos, o travamento
das ações penais. Vejamos um exemplo, à título meramente ilustrativo53:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CASO RUBENS PAIVA. HOMICÍDIO E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER PRATICADO DURANTE O REGIME
MILITAR. INCIDÊNCIA DA LEI DA ANISTIA. ADPF N. 153. RECURSO
PROVIDO.
1. Pela leitura da denúncia, é nítido que os crimes imputados aos
pacientes se adequavam aos crimes abrangidos pela Lei da Anistia,
uma vez que teriam sido "cometidos por motivo torpe, consistente
na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante
violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores
do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios,
torturas, sequestros e ocultações de cadáver".
2. Ainda que pendente a análise de Embargos de Declaração no
julgamento da citada ADPF n. 153 pelo Supremo Tribunal Federal STF, o conteúdo do decisium tem efeito "erga omnes". Assim, de
rigor, afirmar a incidência da Lei da Anistia ao presente caso.
3. O voto condutor do acórdão da ADPF n. 153, proferido pelo
Ministro Eros Grau, afasta a possibilidade de aplicação retroativa de
tratado internacional internalizado após a entrada em vigor da Lei de
Anistia que vise a desconstituir o caráter bilateral da anistia.
4. "A admissão da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes
de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade como jus cogens não
pode violar princípios constitucionais, devendo, portanto, se
harmonizar com o regramento pátrio. Referida conclusão não revela
desatenção aos Direitos Humanos, mas antes observância às normas
máximas do nosso ordenamento jurídico, consagradas como
princípios constitucionais, que visam igualmente resguardar a
52 Opt. Cit.
53 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça (5ª Turma), 2019.
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dignidade da pessoa humana, finalidade principal dos Direitos
Humanos. Nesse contexto, em observância aos princípios
constitucionais penais, não é possível tipificar uma conduta praticada
no Brasil como crime contra humanidade, sem prévia lei que o defina,
nem é possível retirar a eficácia das normas que disciplinam a
prescrição, sob pena de se violar os princípios da legalidade e da
irretroatividade, tão caros ao direito penal" (REsp 1798903/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
30/10/2019).
5. Recurso em habeas corpus provido para, reconhecendo a
incidência e validade da causa extintiva da punibilidade prevista no
art. 107, inciso II, do Código de Processo Penal - CPP, determinar o
trancamento da ação penal n. 0023005-91.2014.4.025101, da 4ª Vara
Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
(RHC 57.799/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Atualmente, está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº
153/202054, cujo artigo 1º declara que decisões da Comissão e da Corte “produzem efeitos

jurídicos imediatos no âmbito do ordenamento interno brasileiro”.

Por outro lado, o Projeto de Lei nº 220/201655, de natureza semelhante, está
atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, onde
aguarda redesignação de relator desde fevereiro de 2021. Este projeto, além da previsão
de que as decisões da Comissão e da Corte produzam efeitos jurídicos imediatos, prevê56:
Art. 8º Quando as decisões ou sentenças não forem de caráter
indenizatório, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
de acordo com suas competências, devem cessar imediatamente a
situação que houver sido considerada violação aos direitos humanos
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, adotando medidas
administrativas, propugnando medidas judiciais ou propondo as
alterações que se fizerem necessárias no ordenamento jurídico.
54 BRASIL, Câmara dos Deputados, 2020.
55 BRASIL, Senado Federal, 2016.

56 BRASIL, Senado Federal, 2016.
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O Projeto de Lei nº 220/201657 é, dentre os projetos atualmente existente que visam
o cumprimento das decisões internacionais, o mais abrangente.
É inegável a necessidade de o Brasil adotar uma lei versando sobre a implementação
das decisões da Corte, o que há ocorreu em outros países da América-latina, como explica
Vieira Souza (2020, p. 108):
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Numa perspectiva latino-americana, verifica-se que países como a
Colômbia (Lei n. 188/1996), Costa Rica (Convênio Sede entre o
Governo da República da Costa Rica e a Corte Interamericana de
Direitos Humanos, 1981) e Peru (Lei n. 23.506/1982) já possuem
normas ou leis especificas (leis-ponte) que versam sobre a
implementação doméstica de decisões internacionais em matéria de
direitos humanos. Dentre elas, a mais expressiva, ao mesmo tempo
pontual, é a da Costa Rica, pois a referida norma está inserida no
Convênio Sede estabelecido entre o Estado e a Corte IDH. Por meio
deste tratado internacional, as sentenças da Corte são equivalentes
às sentenças do Estado costarriquenho.
No entanto, a simples adoção de uma lei nesse sentido poderia resolver, de forma
integral, as reiteradas violações aos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial:
seriam necessárias ações institucionais coordenadas entre os Poderes e entre os entes
federativos, de forma a viabilizar o integral cumprimento das decisões da Corte, e, em
especial, o contínuo aperfeiçoamento do Poder Judiciário, com o incentivo ao controle de
convencionalidade.
5. Conclusões
A partir da análise realizada, pode-se concluir que o Brasil reiterada e continuamente
viola o direito à proteção judicial, situação que, em nossa opinião, está atrelada à
morosidade do Poder Judiciário nacional e à tímida aplicação da Convenção aos processos,
ou seja, à não realização de controle de convencionalidade pela via repressiva difusa.
Adicionalmente, os projetos de lei que estão, atualmente, em fase de discussão no
Congresso Nacional não aparentam ser suficiente para a resolução do problema.
Assim, seria necessário que investir em métodos para a concretização do direito à
celeridade processual, constitucionalmente previsto, e à proteção judicial,
convencionalmente resguardado, bem como incentivar o controle de convencionalidade.
57 BRASIL, Senado Federal, 2016.
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RESUMO: Em decorrência da pandemia da Covid-19, houveram diversas modificações e
evoluções em todo o cotidiano mundial, inclusive nas relações afetivas. O presente estudo
tem como objetivo explicar o que é a união estável e o contrato de namoro, expor a
diferença entre os institutos abordados, destacar de maneira objetiva as principais
questões como o conceito, direitos, deveres, e a garantia conferida pela Lei. Referente ao
seu conteúdo, faz-se importante seu aprofundamento uma vez que casais optaram por
diminuir os gastos e consequentemente passaram a morar em uma única moradia. Em
detrimento disso, dúvidas surgiram, dentre elas se a relação entre o casal se caracterizava
em uma união estável ou permaneceria como namoro. Para a realização do trabalho foi
utilizado o método dedutivo através de revisão bibliográfica por meio de artigos científicos,
livros e legislação. O tema é hodierno, e possibilita amplo debate, sendo o presente
trabalho um curto utensílio a despertar a discussão sobre o assunto. Por fim, pode-se
concluir que a união estável e o namoro não abrangem o mesmo propósito, uma vez que
a principal diferença entre ambos é a vontade de constituir uma família.
Palavras-chave: Relacionamentos. Covid-19. Família. Evoluções.
ABSTRACT: As a result of the Covid-19 pandemic, there have been several changes and
evolutions throughout the world's daily life, including in affective relationships. The present
study aims to explain what a stable union and a dating contract are, expose the difference
between the institutes addressed, objectively highlight the main issues such as the concept,
rights, duties, and guarantees provided by the Law. Regarding its content, it is important
to deepen it since couples chose to reduce expenses and consequently began to live in a
single house. To the detriment of this, doubts arose, including whether the relationship
between the couple was characterized as a stable union or would remain as a courtship. To
carry out the work, the deductive method was used through bibliographic review through
scientific articles, books and legislation. The theme is today, and allows a broad debate,
and the present work is a short tool to awaken the discussion on the subject. Finally, it can
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be concluded that stable union and dating do not cover the same purpose, since the main
difference between them is the desire to start a family.
Keywords: Relationships. Covid-19. Family. Evolutions.
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 União Estável. 3 Namoro simples e namoro qualificado. 4
Contrato de namoro. 5 União Estável X Namoro. 6 Posicionamento do Supremo Tribunal
de Justiça. 7 Conclusão. 8 Referências.
1 INTRODUÇÃO
A sociedade é constituída por pessoas, que se dividem em grupos e se unem para
construir suas famílias, por meio de laços afetivos ou pela premência da vida, buscando
assim o êxito e a realização pessoal com base nas suas relações.
Ao longo dos anos, a sociedade passou por transformações e atualmente se
encontra em um constante ciclo de mudanças. Em decorrência da COVID-19, muitos casais
optaram em passar a pandemia juntos, se isolando em uma única moradia a fim de evitar
gastos.
Embora isso seja provisório, ficou confuso em saber qual seria a situação do
relacionamento do casal no momento. Contudo o Direito precisou se adequar e
acompanhar esses novos fatos, inclusive com desconstruções de princípios tradicionais
familiares.
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 226, § 3º, reconhece a união estável
como uma entidade familiar protegida pelo Estado.
A união estável está presente também no Código Civil Brasileiro de 2002, elencado
nos artigos 1.723 a 1.727, definindo os requisitos essenciais como a estabilidade,
continuidade da relação, diversidade de sexos, publicidade, objetivo de constituição de
família.
Diante desse reconhecimento, muitos casais ficaram preocupados e questionaram
se haveria uma comunicação dos seus bens particulares, pelo fato de estarem morando
juntos nesse momento da pandemia.
Dessa maneira, sem a intenção de unir seus bens e de constituir uma família, os
casais visando evitar a figuração de uma união estável, estão celebrando contratos de
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namoro, declarando que o vínculo existente se trata apenas de uma relação de namoro,
sem qualquer outra intenção.
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O presente estudo tem como objetivo explicar o que é a união estável, a diferença
do namoro simples e namoro qualificado, expor sobre o contrato de namoro, diferenciar a
união estável do namoro, destacar de maneira objetiva as principais questões como o
conceito, direitos, deveres, e a garantia conferida pela Lei.
Também foi explanado um caso concreto sobre o tema, para melhor compreensão
sobre o assunto. Importante ressaltar que cada caso deve ser analisado de acordo com as
peculiaridades.
Para a realização do trabalho foi utilizado o método dedutivo através de revisão
bibliográfica por meio de artigos científicos, livros e legislação. O tema é hodierno, e enseja
amplo debate, sendo o trabalho um curto utensílio a despertar a discussão sobre o tema.
2 UNIÃO ESTÁVEL
Inicialmente deve-se analisar o propósito do relacionamento, verificando se
encontra a vontade das partes em constituir uma família. É importante deixar claro esse
ponto para entender as diferenças entre a união estável e o namoro.
Antes do reconhecimento da união estável a expressão conhecida era como
concubinato, sendo uma relação entre homem e mulher que não eram casados por
eventual impedimento ou pela própria vontade optaram por não celebrar o casamento,
não produzindo efeitos jurídicos no âmbito familiar.
Carlos Roberto Gonçalves (2018, p. 605) esclarece que: “a união prolongada entre
o homem e a mulher, sem casamento, foi chamada, durante longo período histórico, de
concubinato”.
É importante apontar que para o reconhecimento de união estável a pessoa não
pode ter algum impedimento matrimonial, conforme a previsão do artigo 1521 do Código
Civil:
Art. 1.521. Não podem casar:
I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural
ou civil;
II – os afins em linha reta;
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III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com
quem o foi do adotante;
IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o
terceiro grau inclusive;
V – o adotado com o filho do adotante;
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VI – as pessoas casadas;
VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou
tentativa de homicídio contra o seu consorte.
Foi necessário acompanhar e moldar-se a evolução e padrões da sociedade, sendo
necessária a criação de normas jurídicas para a regulamentação dessas uniões, mesmo sem
a celebração do casamento.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226 § 3°, regulamenta o
reconhecimento da união estável como entidade familiar:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento.
De acordo com o Código Civil Brasileiro de 2002, a união estável foi elencada nos
artigos 1.723 a 1.727 que prevê:
Art.1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Assim, basta que duas pessoas tenham a intenção de permanecer juntas formando
um núcleo familiar, tendo uma convivência continua, duradoura e com transparência
pública, reconhecida pela sociedade.
Pode-se observar que a Lei não estabelece tempo de convivência, ficando a critério
do Juiz ao analisar se o tempo da relação trouxe estabilidade de uma família ou se
caracterizaram como duas pessoas sem nenhum propósito familiar.
113

www.conteudojuridico.com.br

É uma escolha de todos optarem pela união estável independente da sua
orientação sexual, sendo essencial a proteção do Estado para que através dele seja
garantida a dignidade de seus membros.
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A respeito do tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, ensinam que:
Bem por isso, não se poderia admitir uma interpretação restritiva dos
elementos caracterizadores da união estável. Até porque, seja
heteroafetiva, ou seja, homoafetiva, a união estável tem a mesma
base fundante, se apresentando como uma relação de afeto e
solidariedade. (2016, p. 477)
Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu e equiparou à união entre casais
de sexos iguais, ou seja, a união estável homoafetiva como uma entidade familiar.
É importante destacar o artigo 1.565 § 1º do Código Civil, veja: “Art. 1.565. Pelo
casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes,
companheiros e responsáveis pelos encargos da família. § 1 º Qualquer dos nubentes,
querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro.
A Lei dos Registros Públicos também autoriza a mulher a averbar o patronímico
do companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família:
Art.57, § 2º A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com
homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo
motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no
registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu
companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, desde
que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado
civil de qualquer das partes ou de ambas. Incluído pela Lei nº 6.216,
de 1975).
Desta forma, qualquer um dos companheiros pode adotar o nome do outro, mas
é exigido prova documental da união, por escritura pública, com a expressa concordância
do companheiro cujo nome será adotado pelo outro.
Apesar da união estável ser uma situação de fato, existem duas formas de
formalizarem a união, podendo ser por escritura pública através de uma declaração no qual
deve ser firmada pelo casal no Cartório de Notas, sob a presença de um tabelião.
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E também por meio de um contrato particular realizado por um advogado,
devendo estabelecer todas as regras aplicadas referentes ao regime de bens ou a
dissolução da união estável e em seguida apresentar ao Cartório de Registro de Títulos e
Documentos para registrá-lo e gerar a sua publicidade perante terceiros.
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Se por algum motivo a relação do casal chegar ao fim e ter que ser rompida,
poderá ser realizado de maneira judicial, proferida uma ação ao poder judiciário ou
extrajudicial feito no Cartório de Notas, a partir de uma escritura pública que ateste a
anulação da união estável.
Por não ser uma exigência prevista em Lei, muitos casais ficam sem realizar o
registro e em caso de eventuais acontecimentos podem comprovar a união através de
documentos como conta bancária conjunta, declaração de imposto de renda que conste o
cônjuge como dependente, certidão de nascimento de filhos havidos em comum, certidão
de casamento religioso, declaração de plano de saúde que conste o convivente como
dependente, entre outros.
É importante destacar que somente a prova testemunhal não basta para
comprovação da união estável, devendo sempre ser embasada com algum documento.
Ainda assim, a comprovação da união não se restringirem a esses documentos, sendo que
são analisadas as provas juntadas de acordo com cada caso.
3 NAMORO SIMPLES X NAMORO QUALIFICADO
De acordo com Euclides de Oliveira (2006, p. 256) “o namoro é tido como uma
escalada do afeto, ou seja, um crescente processo de convivência, no qual o amor vai se
consolidando aos poucos”.
Para Houaiss (1999, p. 1993) a definição de namoro é a “aproximação física e
psíquica entre duas pessoas em um relacionamento, fundamentado na atração recíproca,
que aspira continuidade para o futuro”.
Sendo assim, no namoro simples o casal decide compartilhar a vida juntos, optam
por se conhecer melhor, não existe compromisso, ou seja, nem a intenção de constituir
futuramente uma família, são apenas “ficantes”.
Já o namoro qualificado é caracterizado com uma convivência contínua, sólida,
pública e duradoura. Apesar de ter algumas semelhanças com a união estável, se diferencia
no requisito subjetivo do desejo de constituir família, ou seja, no namoro qualificado não
existe essa intenção atual e sim futura.
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Deste modo, namorados podem até mesmo morar juntos, sem que isto caracterize
uma união estável, pois há situações em que eles residem sob o mesmo teto, por questão
de economia, como bem decidiu o Supremo Tribunal de Justiça: "Este comportamento, é
certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das
críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social” (STJ, REsp 1454643 / RJ, Rel Min.
Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, pub. 10/03/2015).
Apesar disso, muitos casais estão protegendo os seus bens individuais, para que
futuramente caso o relacionamento chegue ao fim, não tenham obrigações. Com isso,
estão efetivando contratos para resguardar seus direitos e ficarem despreocupados com
eventuais circunstâncias provinda da relação.
4 CONTRATO DE NAMORO
Por ser um contrato novo não é muito frequente ouvir-se falar sobre o assunto,
mas ao contrário da união estável, o namoro não possui qualquer previsão legal no
ordenamento jurídico, mesmo sendo público não é considerado uma entidade familiar,
pois não existe a vontade de constituir uma família.
De acordo com Maria Berenice Dias (2011, p. 178), “o denominado contrato de
namoro, possui como objetivo evitar a incomunicabilidade do patrimônio presente e futuro
e assegurar a ausência de comprometimento recíproco”.
A partir da realização do contrato de namoro as partes renunciam o desejo de
constituir uma família, bem como compartilhar bens e obrigações, protegendo seus bens
individuais.
Para essa formalização é feita uma escritura pública e deve ser lavrado perante o
Tabelião de Notas e é preciso que o casal seja maior de idade e ter total capacidade civil.
Tantos casais homoafetivos ou heteroafetivos podem gozar dos benefícios desse contrato.
Podem determinar um prazo a ser dissolvido esse contrato e ainda se o tempo
estipulado for findado os mesmos devem realizar a sua renovação.
Para evitar frustrações futuras é necessário que por livre espontaneidade de ambos
sejam estabelecidas cláusulas no contrato, como prever com quem ficará com o animal
doméstico ou até mesmo esclarecer que em caso de gravidez não haverá conversão de
namoro em união estável, entre outros. Sendo assim, não é possível partilhar bens,
solicitação de pensão e herança.
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Conforme o caso julgado, em 02 de junho de 2021 pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, o contrato de namoro foi reconhecido pelo Judiciário, reconhecendo o contrato de
namoro antes do casamento e afastando-lhe a partilha dos bens. Veja-se:
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Apelação. Família. Ação de divórcio litigioso, alimentos e partilha de
bens. Sentença que decreta o divórcio e partilha, na proporção de
50% para cada um, os valores pagos pelo imóvel durante o
casamento. Recurso de ambas as partes. Partes que firmaram
contrato de namoro, que exclui a existência de união estável anterior
ao casamento.
Contrato firmado que não constitui pacto
antenupcial. Obrigações lá assumidas que não podem ser discutidas
na ação de divórcio. Bens adquiridos antes do casamento que não
devem ser partilhados. Prestações do imóvel de propriedade
exclusiva do réu pagas durante o casamento que devem ser
partilhadas na proporção de 50% para cada um. Alimentos que não
são devidos à autora. Requerente pessoa jovem e apta a trabalhar,
ainda que momentaneamente desempregada. Sentença mantida.
(RECURSO DESPROVIDOS – TJ-SP, Apelação Cível: 100716138.2019.8.26.0597, Rel. Cristina Medina Mogioni, julgado em
02/06/2021, DJe 02/06/2021).
Um ponto positivo para a realização do contrato de namoro é a agilizada que ele
é efeito, protegendo e resguardando os bens que futuramente forem adquiridos por
ambos, impossibilitando a comunicação entre eles.
Mesmo não tendo previsão legal, é notório que a cada dia essa celebração vem
ganhando mais respaldo pela justiça, como exposto no caso a cima.
Mas, se por acaso o casal decidir e reivindicar a vontade de constituir uma família
o contrato de namoro perderá seus efeitos e prevalecerá as regras da união estável ou do
casamento.
5 UNIÃO ESTÁVEL X NAMORO
A principal diferença entre a união estável e o namoro está na constituição ou não
de uma família, sendo que na união estável o casal tem o objetivo de construir uma família,
há o desejo de crescerem juntos, tendo responsabilidades e obrigações recíprocas, já no
namoro não tem uma coparticipação a ponto de formalizarem uma família, tem apenas o
interesse em adquirir individualmente os seus bens.
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Segundo o jurista Sílvio de Salvo Venosa, o mesmo expõe que:
Não é fácil uma definição aprimorística do que se entende por
namoro e por união estável depois de tantas mudanças sociais. O
caso concreto examinado a fundo deverá dar a solução, o que nem
sempre será fácil. Se um dos cônjuges demonstrar a intenção de
formar uma família, um namoro poderá ser interpretado como união
estável e ensejar a separação patrimonial no que couber no término
da relação. (2018, p. 492)
Nesse sentido, a união estável caracteriza-se por uma situação de fato que gera
efeitos jurídicos, sendo via de regra pelo regime da comunhão parcial de bens. Por esse
motivo ambos possuem direitos, sendo de alimentos, herança, separação de bens, etc.
O regime geral da união estável é o de comunhão parcial de bens, onde os bens
adquiridos na constância da união se comunicam já os bens adquiridos antes não se
comunicam, como previsto nos artigos 1.658 e 1.659 do Código Civil. No entanto, o casal
pode optar por uma das demais modalidades de regime no momento em que realizam o
pacto antenupcial.
Caso tenham casado em regime de comunhão parcial de bens, e por ventura um
do casal tem a sorte de receber um prêmio em uma quantia extravagante de dinheiro,
como por exemplo, uma bolada da mega sena, por força do art. 1660, inciso II do Código
Civil, pode-se afirmar que em caso de divórcio o casal terá que dividir essa bolada com seu
parceiro (a), veja: “Art. 1.660. Entram na comunhão: II - os bens adquiridos por fato
eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior”.
Entende-se que todos os bens adquiridos na constância do casamento, foram em
decorrência do esforço mútuo do casal, por esse motivo os dois possuem direitos sobre
esses bens, que a partir do matrimônio os bens adquiridos passam a ser do casal, e não
bens individuais de cada cônjuge.
Em resumo, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão, lavrou acórdão com a seguinte
passagem:
Na hipótese, o prêmio da lotomania, recebido pelo ex-companheiro,
sexagenário, deve ser objeto de partilha, haja vista que: i) se trata de
bem comum que ingressa no patrimônio do casal,
independentemente da aferição do esforço de cada um; ii) foi o
próprio legislador quem estabeleceu a referida comunicabilidade; iii)
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como se trata de regime obrigatório imposto pela norma, permitir a
comunhão dos aquestos acaba sendo a melhor forma de se realizar
maior justiça social e tratamento igualitário, tendo em vista que o
referido regime não adveio da vontade livre e expressa das partes; iv)
a partilha dos referidos ganhos com a loteria não ofenderia o
desiderato da lei, já que o prêmio foi ganho durante a relação, não
havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em união
meramente especulativa” (trecho da ementa do acórdão do REsp
1689152/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em
24/10/2017, DJe 22/11/2017).
Assim, ganhar na mega sena é um bem adquirido por um fato eventual, pois as
chances de adquirir essa bolada são extremamente remotas e concorridas, independentes
do trabalho ou despesa anterior ao matrimônio, é um evento que depende puramente de
sorte.
Em caso de falecimento do ganhador da bolada da mega sena, o cônjuge tem
direito a herança, caso tenha sido escolhido o regime de comunhão parcial de bens.
Tudo dependerá do regime de bens escolhido pelo casal no momento de contrair
o matrimônio, ou no instante da celebração do contrato da união estável.
É importante destacar que caso fique comprovado que a morte do seu cônjuge foi
planejada pelo seu companheiro (a) com a intenção de herdar a quantia inteira do prêmio,
a Lei considera que a pessoa que assassinou o falecido seja indigna e a exclui da sucessão,
conforme o Artigo 1814 do Código Civil:
Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários:
I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio
doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar,
seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente;
II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da
herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu
cônjuge ou companheiro;
III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem
o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de
última vontade.
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Diferentemente do namoro onde às partes não detêm esses direitos, ou seja, no
fim do relacionamento não há divisão de bens nem a obrigação de pensões ou qualquer
tipo de obrigação entre ambos.
Mas há casos em que o casal de namorados em certa fase do relacionamento como
no noivado tenha adquiridos um veículo ou um imóvel, por exemplo, em que a intenção
de constituir uma família não foi consumada, mas há uma vontade futura, mesmo nesse
caso não se configura uma união estável.
Assim, há uma grande diferença entre a união estável e o namoro, devido que a
união estável é considerada pela Constituição Federal de 1988 uma entidade familiar,
constituindo assim inúmeras obrigações entre o casal, diferentemente do namoro.
É importante destacar a Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal, que ressalta que
“a vida em comum sob o mesmo teto não se caracteriza uma união estável”, é necessário
que tenha preenchidos todos os requisitos conferidos em lei, para se caracterizar uma
união
6 POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Para melhor compreensão sobre o assunto, o presente caso concreto foi tema de
decisão proferida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, onde procedeu uma séria análise entre a união estável e o namoro:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES
AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE
PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
2.
UNIÃO ESTÁVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES
PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A
COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO
EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO
QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL.
INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO
QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM,
ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E
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VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA
CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO
COMUNICAR
O
PATRIMÔNIO
HAURIDO.
OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (STJ - REsp:
1454643 RJ 2014/0067781-5, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze,
T3 3ª Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015).
Com base no relatório da decisão, é evidente que na época que o namorado
adquiriu o apartamento, a relação do casal se configurava em um namoro qualificado,
sendo que naquele momento não havia um propósito de constituir uma família era apenas
um projeto futuro.
É possível perceber que houve uma cronologia do relacionamento do casal,
iniciando pelo namoro, depois o noivado e consequentemente o casamento, pois naquele
momento o casal decidiu então formar uma família, mas lamentavelmente findou-se com
o divórcio.
Sendo que o regime de comunhão escolhido pelas partes, foi o de comunhão
parcial de bens, os quais comunicam-se somente os bens adquiridos na constância do
casamento.
O fato de o casal ter morado juntos no exterior antes da celebração do casamento
não caracteriza uma união estável, sendo que os interesses do casal eram individuais, na
qual um foi a trabalho e o outro pelos estudos.
Mas, contudo, a ex-esposa entrou com uma ação de reconhecimento e dissolução
de união estável com partilha de bens, em relação ao lapso antecedente ao casamento
celebrado entre o casal, sendo que em primeira e segunda instâncias, a ex-esposa saiu
vitoriosa.
Porém, o Recurso especial interposto pelo ex-esposo foi de total provimento, no
sentido de que fossem julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento de união
estável com partilha de bens, pois não ficou caracterizado em hipótese alguma que
naquele momento da aquisição do bem, havia o animus de constituir família.
7 CONCLUSÃO
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A pesquisa possibilitou uma análise a respeito da união estável e do namoro,
partindo de seus conceitos foi possível identificar as diferenças presentes entre cada
instituto e assim esclarecer o real intuito das relações.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

O reconhecimento da união estável pelo Estado foi fundamental para os cidadãos
que mantêm esse tipo de relacionamento atualmente, sendo garantida a proteção
necessária a todos.
O objetivo principal da união estável é a formação de uma família, sendo seus
requisitos essências a convivência púbica, a relação contínua e duradoura. Por essa razão
é dever do casal arcar com todas as obrigações previstas em Lei.
Enquanto no namoro simples ou no namoro qualificado não há qualquer tipo de
obrigação entre o casal, estão ligados somente para satisfação pessoal.
É necessário entender que apesar de haver uma assistência financeira entre os
namorados, como dividir as despesas, repartição das contas, não se confunde com os
deveres provindos da união estável.
A manifestação de carinho, proteção e auxílio entre os namorados, seja como uma
bondade material ou uma lembrança como presentes é um ato de vontade entre as partes
e não uma obrigação.
Mesmo que não seja obrigatório, é importante que em qualquer um dos casos seja
devidamente documentada a real situação afetiva vivida pelo casal, gerando uma
estabilidade e segurança para a relação.
Assim, o casal de namorados que durante a pandemia tenham decidido passar
esse momento juntos, na casa de um dos dois, com o exclusivo propósito de diminuição
de gastos, não terão por este motivo constituído uma união estável, permanecendo como
namorados.
É relevante que em cada caso, os profissionais analisem as circunstâncias do
relacionamento do casal, suas reais vontades e intenções, identificando os direitos e
deveres de cada um, para que não venha ocorrer equívocos sobre o assunto e não cause
transtornos para o casal.
Notoriamente que a questão em tese não está esgotada, mas através de discussões
e de estudos aprofundados será possível alcançar aspectos mais positivos e pacificados a
respeito do tema.
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Deseja-se que este estudo sirva de base para o engrandecimento de outras
pesquisas direcionado a distinção entre a união estável e o namoro, seus direitos e
obrigações, podendo ser essencial para solucionar diversas dúvidas sobre o assunto.
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Conclui-se que independente da escolha de cada pessoa, todos têm o direito de
estar protegidos pelo Estado e cabe cada um escolher o melhor caminho para constituir
sua família, caso desejar.
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RESUMO: O presente artigo visa discutir a obrigatoriedade da guarda compartilhada,
ainda que após o fim da relação conjugal entre os ex-cônjuges hajam graves dissensos; o
que é de grande complexidade, visto ser importante analisar a subjetividade de cada caso,
especialmente quando o “conflito” que permeia o fim da união versa sobre a violência
doméstica. Desta forma, buscou-se explorar os aspectos doutrinários acerca da custódia,
bem como os estudos de gênero e a ausência do julgamento sob esta perspectiva nas
ações de guarda. Para tanto, durante a confecção do estudo, foram realizadas de cunho
bibliográfico, utilizando-se de metodologia dedutiva onde é possível constatar que a
lacuna deixada pela lei nº 13.058/2014, fere as garantias fundamentais da mulher vítima de
violência de gênero, e apesar de objetivar o melhor interesse da prole, essa estipulação
nem sempre é a mais viável.
Palavras-chave: guarda compartilhada, direito de família, lei maria da penha, violência
doméstica, ausência de primazia.
ABSTRACT: This article aims to discuss the obligation of shared custody, even if after the
end of the marital relationship between the ex-spouses there are serious disagreements;
which is very complex, since it is important to analyze the subjectivity of each case,
especially when the “conflict” that permeates the end of the union deals with domestic
violence. In this way, we sought to explore doctrinal aspects about custody, as well as
gender studies and the absence of judgment from this perspective in custody actions.
Therefore, during the preparation of the study, bibliographic studies were carried out, using
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a deductive methodology where it is possible to verify that the gap left by law nº
13.058/2014, violates the fundamental guarantees of women victims of gender violence,
and despite to aim at the best interest of the offspring, this stipulation is not always the
most viable.
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Keywords: shared custody, family law, maria da penha law, domestic violence, lack of
primacy.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. “Tempo” de enfrentamento à violência doméstica, de gênero
e familiar no Brasil. 2.1. Violência doméstica sob ótica do direito das famílias. 2.2. Isonomia
entre os gêneros no exercício do poder familiar. 3. As modalidades de guarda no
ordenamento brasileiro. 3.1. A primazia da guarda compartilhada. 3.2. Assimetria parental
na guarda unilateral. 4. Impactos da violência conjugal no ambiente doméstico. 4.1. Melhor
interesse dos filhos e a proteção jurídica da mulher. 4.2. Aplicabilidade da Lei Nº 13.715/18
em situação de violência doméstica. 4.3. A guarda nos casos de violência doméstica. 5.
Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
A Lei Maria da Penha é um dos mais importantes mecanismos no combate à
violência de gênero e doméstica contra a mulher, e embora a legislação disponha de um
rol de dispositivos nesse intuito, resta evidente que há uma incerteza da aplicabilidade
plena dessa, diante dos casos envolvendo guarda. Haja vista que, por força do artigo 14-A
da Lei Nº 11.340/06, a vítima de violência doméstica tem a alternativa de propor ação de
divórcio no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, contudo este meio
não atende a todas as demandas relativas à família, pois segundo postula o Enunciado 3
do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(FONAVID), a competência cível desses juizados se restringe às medidas protetivas de
urgência. Dessa forma, na prática, as demandas de guarda acabam por serem remetidas às
Varas de Família, que por sua vez priorizam o interesse dos filhos e acabam por
secundarizar a dolorosa realidade vivida pelas mulheres (PASINATO, 2015).
À luz do artigo 227 da Carta Magna, é direito da prole conviver com ambos os pais
e entre eles deve existir uma responsabilidade familiar a qual devem exercer juntos, quando
não forem inaptos. E esse prisma também foi reforçado no âmbito do direito de família, no
Código Civil de 2002, através da Lei Nº 11.698/08 que posteriormente foi aperfeiçoado
com o entendimento trazido pela Lei Nº 13.058/2014, o qual aduz a respeito da guarda
compartilhada, ser regra e preferencial, tendo em vista que seu objetivo é priorizar a
igualdade de direitos, estimular a parentalidade responsável e favorecer um melhor
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desenvolvimento aos filhos, de modo amenizar os impactos negativos advindos do
divórcio (PEREIRA, 2020).
E na visão de Tartuce (2021, p. 2025) essa recomendação de superar qualquer
“divergência” parental, que não está expressa na legislação, em detrimento dos filhos, é
algo “muitas vezes distante na prática, o que não foi considerado pela lei 13.058/2014”.
Assim sendo, a problemática abordada gira em torno da constatação de que a
aplicabilidade dessa norma ao mesmo tempo em que visa o melhor interesse dos filhos,
poderá entrar em conflito com os direitos fundamentais da mulher vítima de violência
doméstica. Afinal, a concessão da guarda compartilhada requer harmonia e diálogo entre
os pais, em razão da responsabilidade parental, o que por sua vez acabaria por dar
continuidade ao ciclo de abusos; além de ignorar os impactos da violência presenciada
pelas crianças e adolescentes.
Diante disso, a escolha do tema se deu pela necessidade de evidenciar a violência
contra a mulher diante dos processos que versarem sobre a guarda e que acabam por
invisibilizar esse fato, bem como a vulnerabilidade desta perante o juízo e incertezas da
consideração dessa pauta pela legislação vigente. Haja vista que, a subjetividade do
julgamento e a ausência do preparo nas varas de família para lidar com as questões
relativas à violência doméstica, representam risco e preocupação à sociedade, como expõe
o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa DataSenado (2021) em parceria com o
Observatório da Mulher contra a Violência, o qual apontou que 81% das mulheres
brasileiras que participaram desconhecem o conteúdo legal da Lei Maria da Penha; 41%
delas avaliam como regular e 27% como péssima, a condução do Conselho Nacional sobre
matérias de combate e prevenção à violência contra o sexo feminino.
Desta forma, o presente estudo foi desenvolvido através de abordagem
qualitativa-dedutiva, com a finalidade de analisar a regra geral que determina a guarda
compartilhada das crianças e adolescentes, frente à realidade da violência doméstica. E
para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, onde inicialmente serão
apresentados os mecanismos dispostos na Lei Maria da Penha, bem como os aspectos que
definem a violência contra a mulher; em segundo momento se estudará as modalidades
de guarda vigentes no ordenamento pátrio, especificamente a unilateral e conjunta, para
que por fim seja possível analisar a influência das questões de gênero e da violência nas
relações familiares e quais os impactos da ausência dessa pauta nos processos de guarda
envolvendo a violência doméstica.
2 “TEMPO” DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DE GÊNERO E
FAMILIAR NO BRASIL
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O conceito de violência é complexo e abrange várias esferas, devido a polissemia
presente no termo. Em sua célebre obra “Vigiar e Punir”, Foucault (1999) traduz a violência
como uma ação destrutiva e que tem como objetivo exercer poder sobre o corpo de
outrem. A concepção geral na perspectiva da Organização Mundial de Saúde explicitada
por Krug et al (2002) expõe que violência é todo e qualquer ato que coloque em risco a
integridade de princípios e garantias de um indivíduo, além de categorizá-la como uma
questão de saúde pública.
A violência de gênero, doméstica e familiar se constituem como subcategorias
específicas dessa generalização; as quais têm por base a desigualdade nas relações
domésticas, de afeto e familiares. No âmbito do Direito Internacional, a Declaração Sobre
a Eliminação da Violência Contra a Mulher de 1993 já conferia ao Estado esse dever de
zelar pela segurança das mulheres, condenando e punindo atos de violência. O que foi
reafirmado pela Declaração e Programa de Ação de Viena e pela Declaração e Plataforma
de Ação de Pequim em 1995, ressaltando dessa forma a pauta da defesa dos direitos
femininos como uma questão de direitos humanos (PIOVESAN, 2013).
À época, o sistema jurídico brasileiro era carente de dispositivos normativos
internos que definissem formalmente a violência de gênero; sendo assim, adotou essas
resoluções. Entretanto, foi a Lei nº 11.340 nomeada como Lei Maria da Penha, aprovada no
ano de 2006, que trouxe as mais importantes inovações. Entre várias disposições, no artigo
5º da Lei Maria da Penha, foi estabelecido o conceito de violência de gênero, que pode ser
entendida como todo e qualquer ato praticado contra alguém que se encontre vulnerável
em razão de sua identidade de gênero ou orientação sexual, incluindo-se desde assédio
moral até o homicídio (BRASIL, 2006). E ainda assim, na referida norma trata-se de um
conceito amplo que engloba mulheres, crianças e adolescentes, se constituindo como uma
categoria da violência mais geral, envolvendo a violência familiar, intrafamiliar e a
doméstica (SAFFIOTI, 2015).
A interdisciplinaridade é uma das principais características da Lei Nº 11.340/06, que
abarca desde questões de natureza cível, a penal e referentes ao direito das famílias; afinal,
seu principal objetivo é propor ações afirmativas que combatam e previnam a violência
contra a mulher especialmente no âmbito doméstico e familiar. A advocacy feminista, que
há muito vinha ativamente se manifestando em diversos setores do direito das mulheres,
e desempenhou um importante papel para que esse mecanismo fosse reconhecido.
Segundo Piovesan (2013, p.396), essa mora em estabelecer uma legislação
específica tratava-se de “[...] exemplo de grave omissão estatal concernente à obrigação
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internacionalmente contraída em matéria de direitos humanos [...]”. Sendo que, a partir de
estudo realizado pelo Instituo Patrícia Galvão (2006) ficou constatado que a violência no
lar era o tema que mais preocupava a mulher brasileira, estando inclusive acima de doenças
como AIDS e câncer. Observa-se que nacionalmente, durante muito tempo, a violência
sofrida pelas mulheres era sequer reconhecida formalmente pelo estado brasileiro como
violação dos direitos humanos e de sua dignidade.
2.1 Violência doméstica sob ótica do direito das famílias
Por muito tempo o direito das famílias identificava o homem como o personagem
central da relação conjugal e isso lhe outorgava privilégios que refletiam o poder de um
sexo sobre o outro (DELGADO, 2020). Corrobora com essa afirmativa Monteiro (2003), ao
destacar que as relações conjugais eram dominadas pela mais estrita noção de hierarquia
entre marido e mulher, àquele destinadas as funções de representante e chefe da família,
gestor do patrimônio e senhor da mulher e dos filhos, enquanto à esposa reservavam-se
as tarefas domésticas e a função sexual e reprodutiva.
Segundo aduz Bianchini (2017) para os homens há a prevalência do
comportamento agressivo e às mulheres cabe apenas submeter-se; muito embora a luta
feminina pela igualdade tenha resultado na superação de vários estigmas e conquistas,
essa cultura por mais que tenha sido posta em discussão, não foi extinta e o está longe de
ser. E é possível constatar que quando a mera existência da ideologia do patriarcado não
é o suficiente para manter-se dominante sobre determinada categoria, usa-se cada vez
mais da violência para se impor (SAFFIOTI, 2015).
Não obstante a criação de várias normas no âmbito dos direitos inerentes à pessoa
humana ou às leis e campanhas em território nacional, o que se observa é um constante
número de casos de mulheres violentadas, devendo-se observar que, seja em quaisquer
das espécies de violência, as sequelas ocasionam abalos emocionais consideráveis, e por
mais que seja praticada contra a mulher, se o casal tem filhos, eles consequentemente,
serão afetados.
De acordo com o Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (2021), cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência no Brasil em
2020, as agressões em ambiente doméstico representam quase a metade desse número;
48% das mulheres vítimas de violência relatam que o lar é o local de maior risco. A despeito
do número alarmante, é de extrema importância pontuar que cada vez mais as mulheres
vêm sendo encorajadas a denunciar.
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Nesse sentido, a recomendação Nº 57 do Comitê de Eliminação de Todas as
Formas de Violência Contra a Mulher (2015, p. 24) indica que a adoção de meios
facultativos que em muitos casos dão celeridade aos processos envolvendo violência
doméstica, direitos trabalhistas e direitos das crianças e adolescente, também podem ser
prejudiciais pois contata que:
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Ao mesmo tempo que esses processos podem proporcionar maior
flexibilidade e reduzir os custos e atrasos para mulheres que buscam
justiça, também podem levar a outras violações de seus direitos e
impunidade para perpetradores, na medida em que geralmente
operam com base em valores patriarcais, tendo assim um impacto
negativo sobre o acesso das mulheres à revisão e remédios judiciais.
O disposto no §8º do artigo 226 da Constituição Federal determina caber ao
Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (BRASIL, 1988). Embora a
Lei Maria da Penha tenha trazido avanços necessários no combate à violência contra a
mulher, sua aplicação ainda encontra desafios no que concerne a compatibilização com
questões do Direito das Famílias.
Somado a importância da Lei Nº 12.318/10 que dispõe sobre alienação parental, o
ato de dificultar o exercício à convivência entre genitor e prole. Em seu artigo 3º, assevera
que o ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente,
relativo à convivência familiar saudável, constituindo-se inclusive abuso moral contra o
menor (BRASIL, 2010). Segundo o art. 14 da lei Maria da Penha, a natureza dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a mulher é hibrida, atingido matéria de ordem cível
e criminal; no entanto, a competência destes em questões relativas à guarda se restringem
às medidas protetivas (BRASIL, 2006).
2.2 Isonomia entre os gêneros no exercício do poder familiar
A dignidade da pessoa humana é um dos princípios que constitui base axiológica
para a elaboração e interpretação de qualquer norma no ordenamento (LENZA, 2022). Dos
vários reflexos defendidos por esta “máxima”, está a proteção da integridade do indivíduo
em todas as esferas: física, psicológica e jurídica. Assim, a Constituição de 1988 em seu
artigo 5º, inciso I, estabeleceu a igualdade entre os cidadãos, inclusive em razão do gênero
(BRASIL, 1988).
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No direito das famílias, a isonomia incide especialmente sobre as questões
referentes ao poder familiar; o qual se caracteriza como direito e obrigação de zelar os
bens dos filhos e imposição de direitos e deveres atribuídos não apenas aos genitores, mas
à entidade familiar como um todo, devendo o Estado fiscalizar seu exercício e afastar
quaisquer irregularidades que venham a prejudicar as partes envolvidas. Peghini (2018, p.
48) ao abordar a incidência da equidade em questão da guarda dos filhos frisa que “A
doutrina atual registra que não há primazia da mulher, dado o princípio constitucional da
isonomia e da igualdade”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu art. 21, também reforça que
não devem haver distinções entre os pais no que diz respeito ao exercício dessa
prerrogativa, que perdura até que os filhos atinjam a maioridade, sendo também
irrenunciável, ou seja, os genitores não podem abdicá-la, também é imprescritível,
inalienável e indisponível (ROSA, 2021). Nesse sentido, institui o art. 1.634, caput, incisos I
ao IX do CC/2002 que ainda que esteja inapto a exercer a guarda, o genitor ainda poderá
exercer o poder familiar, sendo que a recíproca não é verdadeira, pois a extinção desse
direito impede a concessão da custódia, em qualquer de suas modalidades (BRASIL, 2002).
O Código Civil de 1916 determinava que o “pátrio poder” fosse exercido
exclusivamente pela figura paterna, e posteriormente, este conceito fora alterado e o agora
“poder familiar” passou a ser direito conjunto de toda a família (LÔBO, 2018). Com o fito
de ressaltar esse caráter equalitário, Venosa (2017, p.439) sugere que a semântica mais
adequada ao conceito e finalidade dessa prerrogativa seja “autoridade parental”, pois o
“poder familiar” não pode ser confundido com uma benesse e “Nesse sentido, entendemos
o pátrio poder como o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais com relação aos
filhos menores e não emancipados, com relação à pessoa destes e a seus bens”. A partir
desse exposto, é possível constatar que o conceito anterior do instituto estava atrelado à
uma concepção de viés patriarcal, que relegava a mulher à submissão e coisificava a figura
dos filhos.
Nos dizeres de Cerqueira, Moura e Pasinato (2019, p.12):
No exercício do poder patriarcal, amparados por normas sociais que
convertem diferenças sexuais em papéis sociais masculinos e
femininos, aos homens foi autorizado exercer toda forma de controle
sobre as mulheres – sobre seus desejos, seus corpos e sua autonomia,
definindo as condutas adequadas a serem seguidas e quais devem
ser coibidas porque consideradas desviantes e ameaçadoras não
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apenas ao poder do indivíduo, mas à organização política sobre a
qual se erguem as bases da sociedade.
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Contudo, na atualidade é notório que minorias como crianças, idosos e mulheres,
ainda que respaldadas pelo princípio da isonomia, se encontram em situação de
vulnerabilidade perante o contexto social pátrio (MADALENO, 2022). O que
consequentemente se traduz no ordenamento jurídico e legisladores por vezes ainda
expressando a influência dos papéis de gênero, valores e modelos ideais de família nos
processos.
Nesses termos, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021)
explica que:
Estereótipos fazem parte de nossas vidas. Imaginemos, por exemplo,
uma pessoa cuidando de uma criança. A maioria das pessoas, no
primeiro momento e mesmo que involuntariamente, imaginaria a
figura de uma mulher, na medida em que – conforme tratado na
seção anterior – há uma expectativa naturalizada de que mulheres
assumam o papel de cuidadoras. Ainda que possamos
estereotipificar todos os grupos, em geral, essa ação causa maiores
prejuízos a grupos subordinados, na medida em que a eles são
atribuídos características com cargas valorativas negativas, que
perpetuam o status de subordinação. Nem todos os homens são
apenas racionais, mas, esse é um estereótipo. Entretanto, ele é pouco
ou nada prejudicial aos homens. Por outro lado, o estereótipo de
irracionalidade atribuído às mulheres é extremamente prejudicial.
Isso ocorre porque alguns estereótipos são fruto e reprodutores de
hierarquias sociais.
Como se depreende pelo exposto, a prevalência de estereótipos de gênero e
desigualdades é uma realidade que por vezes acaba sendo desconsiderada pelos juízos,
especificamente os que versam sobre direito familiar. O que se põe como óbice à proteção
integral dos direitos femininos e à condução de um julgamento pautado no escopo do
princípio da isonomia entre homens e mulheres.
3 AS MODALIDADES DE GUARDA NO ORDENAMENTO BRASILEIRO
O desfazimento do vínculo conjugal não encerra as obrigações dos excompanheiros para com os filhos, isso porque, para o direito brasileiro, não se deve
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confundir as divergências entre os pais com a capacidade destes de exercer seus deveres
e direitos parentais. Segundo preconiza o ordenamento jurídico, desde que estejam aptos
e o desejem, o procedimento para determinar a guarda deve ocorrer (DIAS, 2021). Assim,
no âmbito do divórcio, a guarda pode ser definida como um atributo do poder familiar,
sendo direito e dever conferido a um ou ambos os genitores de conviver, assistir moral,
patrimonial e psicologicamente os filhos.
E quanto à semântica adotada pelo legislador nesses casos, Lôbo (2018, p. 136)
critica o uso do termo “guarda” ao afirmar que tal denominação somente é recomendável
em casos onde os genitores não podem exercer seu poder familiar e a segurança do filho
for atribuída à terceiro, conforme se observa a seguir:
O direito à convivência entre pais e filhos tem recebido a
denominação tradicional “guarda”, em nosso direito. Essa
denominação é inadequada e tem sido abandonada pela legislação
de vários países, pois evoca o sentido, já ultrapassado, de poder
sobre os filhos. O direito à convivência é recíproco, pois são titulares
os pais e os filhos.
No Brasil, foi o Código Civil de 1916 que trouxe consigo as primeiras normas
relacionadas à temática, no corpo dos arts. 325 a 328, onde determinava-se que em casos
de dissolução amigável do matrimônio, deveriam os ex-cônjuges decidir acerca da melhor
alternativa quanto à custódia dos filhos. Nesses termos, a culpa era fator relevante para se
reconhecer o divórcio e fixar essa guarda; o que os autores Gagliano e Filho (2020, p. 2028)
destacam que mesmo os defensores desse raciocínio, não concordam com a extensão
dessa culpa à guarda/convivência, pois “[...] interessa, tão somente, a busca do interesse
existencial da criança ou do adolescente, pouco importando quem fora o “culpado” na
separação ou no divórcio [...]”.
Em observância a isso, o legislador passou a buscar outras alternativas para
assegurar o exercício igualitário da parentalidade, pois com o passar dos anos a luta
feminina pela igualdade resultou em cada vez mais mulheres tornando-se chefes de
família, adquirindo autonomia e ocupando cada vez mais espaços profissionais e
acadêmicos, à medida que os pais também passaram a exercer sua paternidade
ativamente. O que consequentemente suscitou uma necessidade de se atentar para os
novos aspectos sociais, e ensejou também a reavaliação das leis que regiam não só a
guarda, mas a família como um todo.
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No ano de 1990, pautando-se em vários acordos internacionais, a promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) revogou o Código de Menores (Lei Nº
6.697/79) representou uma regulamentação significativa e positiva quanto aos direitos dos
filhos incapazes. Além do zelo material, fixou-se a importância do lado afetivo e que
respeitasse o melhor interesse da prole, pois esta até então era vista como posse e alvo de
uma disputa desgastante. No referido estatuto, a guarda passou a ser tutelada no corpo
dos artigos 33 a 35, que observam os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa
Humana; da Igualdade; da Afetividade; da Proteção Integral; do Pluralismo das Entidades
Familiares e Princípio Geral do Cuidado.
Através da Lei Nº 11.698/08 que alterou os arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil de
2002, a guarda compartilhada foi consagrada no ordenamento brasileiro, e em seguida
com a promulgação da Lei Nº 13.058/2014, em seu art. 1.584, §2º, esta última foi
formalizada como regra geral, devendo ser aplicada mesmo quando houver dissenso entre
os genitores. Contudo, sua aplicação já era percebida como modelo ideal por alguns
doutrinadores e juristas nas Varas de Família, o que foi posteriormente reafirmado pelo STJ
no REsp Nº 1428596/RS.
Já a guarda unilateral, passou a ser vista por parcela da doutrina e jurisprudência
como uma alternativa desvantajosa para os interesses dos filhos. Elucida Lôbo (2018, p.138)
que a problemática desestimuladora para a aplicabilidade dessa modalidade se dá pelo
risco da alienação parental “principalmente em virtude da incorporação pelo filho de falsas
memórias e redunda em seu distanciamento em relação ao outro genitor”. A problemática
da inconstância das visitações também é motivo de controvérsia nesse instituto, Grisard
(2016) destaca que esse afastamento provoca danos profundos não só nos pais, mas nos
filhos.
Assim, com o entendimento da custódia conjunta como regra geral, a
unilateralidade ficou evidenciada como uma alternativa que privilegia o conflito parental e
não o melhor interesse dos filhos. E quando não for benéfica a convivência com os
genitores, estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 19 a hipótese da
família substituta, alternativa que valida o exercício da guarda por terceiros, mas sem obstar
o poder familiar daquele que não a detiver (BRASIL, 1990). Destarte, deve-se buscar na
ausência da aptidão parental, os parentes mais próximos, e na ausência destes,
responsáveis de moral idônea com os quais a criança ou adolescente possua vínculo
afetivo.
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Diniz (2015, p. 3) expõe que, após realizados todos os estudos sociais e for
verificado que não é benéfico para o filho permanecer sob custódia dos pais, sua segurança
será conferida à terceiro “que revele compatibilidade com a natureza da medida e
considerando, de preferência, o grau de parentesco e as resoluções de afinidade ou de
afetividade com aqueles menores (CC, art. 1.584, §5.º)”. Com efeito, mesmo após as
sucessivas alterações realizadas na Lei Nº 11.698/08, a ocorrência da chamada “guarda
alternada”, que era resquício das normas estabelecidas pelo Código de 1916, permaneceu
excluída do ordenamento jurídico, haja vista a consolidação do entendimento que não
seria benéfico para o menor estar exposto à instabilidade de autoridade e lar (RIZZARDO,
2019). Sendo que, na prática sua ocorrência sempre se deu no âmbito extrajudicial, como
um acordo entre os próprios genitores.
3.1 A primazia da guarda compartilhada
Inicialmente, segundo Brito e Gonsalves (2013), após a consagração da guarda
compartilhada no ordenamento através da Lei Nº 11.698/08, houve certa resistência
quanto à sua aplicação e estabelecimento; parte disso deu-se em razão do entendimento
de que o conflito parental não era benéfico para os filhos e à ausência de dispositivos que
regulassem o referido instituto. Visto que para a sua plena efetividade, seria mister que os
genitores possuíssem relação amistosa e livre de disputas, pois fora consolidado o
entendimento de que crianças e adolescentes são pessoas em formação e, portanto, têm
direito a se desenvolverem física e psiquicamente em um ambiente familiar saudável e
seguro.
Assim, a Lei Nº 13.058/14 trouxe uma abordagem complementar ao já previamente
disposto no Código Civil de 2002 a respeito do conceito de guarda compartilhada,
passando a entendê-la como direito-dever dos pais de exercer custódia conjunta dos
filhos, bem como de agir na tomada de decisões. Ao reforçar essa compreensão, buscouse afastar a discricionariedade dos juízos na concessão da guarda e superar definitivamente
os aspectos desiguais dos códigos anteriores ao tratar do tema, classificando a guarda e o
poder familiar como algo inerente a todos os sujeitos da relação afetiva. Respaldando-se
no princípio constitucional da isonomia, o qual vincula não apenas o legislador, mas o
interprete à não emitir decisões arbitrárias em favor de nenhuma das partes (DIAS, 2021).
E conforme já abordado, dispõe o art. 1583, §2 o do CC/2002 que, sendo ambos os
genitores aptos e querendo-a, a convivência por regra deve ser exercida conjuntamente,
não devendo nenhum ser favorecido em quaisquer circunstâncias, inclusive por razões de
estereótipos de gênero que visem beneficiar a guarda materna. Com efeito, entende o
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Superior Tribunal de Justiça na Resp Nº 1.629.994 - RJ (2015/0223784-0) que essa norma
não está sujeita a interpretações, sendo, portanto, dotada de força juris tantum.
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Já segundo postula o art. 1.584, §3º do CC/2002, reforça-se que mesmo não
havendo acordo, deve-se prosseguir de oficio ou requerimento ao Ministério Público, para
que sejam analisadas as opções de divisão equilibrada de tempo, após estudo social. É
importante observar que no tangente à aptidão, esta diz respeito às relações de afeto
existentes entre o grupo familiar, bem como saúde e educação.
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 1º e
4º abordam o papel dos entes familiares e do Poder Público na proteção e defesa da
prioridade destes em decisões referentes ao convívio familiar saudável. Sendo esse um
entendimento consolidado no Poder Judiciário Brasileiro, e que prioriza o exercício
saudável da autoridade parental e manutenção dos laços afetivos (BRASIL, 1990).
Segundo postula Venosa (2017, p.259):
O melhor interesse dos menores leva os tribunais a propor e atribuir
a guarda compartilhada ou conjunta. O instituto da guarda ainda não
atingiu sua plena evolução. Há os que defendem ser plenamente
possível essa divisão de atribuição ao pai e à mãe
concomitantemente. Essa modalidade de guarda dita compartilhada
não se torna possível, de forma ampla, quando os pais se apresentam
em estado de beligerância, ou quando residem distantes um do
outro. Essa solução dependerá da perspicácia do magistrado e em
especial do perfil psicológico, social e cultural dos pais, além do
exame do grau de fricção que reina entre eles após a separação.
Como se observa, nos casos de divórcio, compreender a distinção entre os
problemas da extinta conjugalidade e o dever de cuidado para com a prole, é o
recomendável para evitar-se processos morosos e marcados por uma disputa exaustiva.
Pois para que haja a observância da guarda compartilhada como regra na prática, mesmo
em casos de desacordo entre os genitores, necessita-se de mínimo diálogo entre as partes.
Mas esse aspecto não é expressamente disposto ou referenciado na lei que regulamenta a
guarda (TARTUCE, 2021).
Desta forma, mesmo não havendo essa comunicação entre os ex-cônjuges, o juiz
deve instituí-la, assim como prevê o Código Civil; haja vista que é direito constitucional da
criança conviver com ambos os pais. Cabendo ao juiz, ao curso do processo, lembrar às
137

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

partes que a optativa pela custódia conjunta é preferível e garantirá a participação efetiva
e igualitária na vida dos filhos. E como expressam levantamentos recentes realizadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa metodologia tem sido
amplamente recepcionada, pois no período entre 2014 à 2020, a porcentagem de divórcios
onde a guarda foi atribuída em favor de ambos os genitores apresentou uma constante
crescente, indo de 7,5% dos casos, para 31,3%.
Portanto, um dos objetivos do caráter compulsório da custódia conjunta na teoria
é adequar-se ao novo contexto das famílias contemporâneas; além de promover e
incentivar um desenvolvimento livre dos traumas decorrentes do desfazimento do núcleo
familiar, essa modalidade também afasta a recorrente associação da concessão da guarda
a um benefício ou à ideia de posse, bem como coíbe a ocorrência da alienação parental,
na medida em que incentiva a corresponsabilidade. Ademais, é relevante ressaltar que a
Lei Nº 13.058/14 ao priorizar o melhor interesse dos filhos, e ratificar a igualdade parental
à convivência, pauta-se em uma idealização da família que na prática em alguns casos se
afasta da realidade.
3.2 Assimetria parental na guarda unilateral
A guarda unilateral por definição, é atribuída à exclusividade, na medida que priva
os filhos do contato frequente com o genitor não guardião. Essa modalidade é disciplinada
no art. 1.583, §1º do Código Civil, trata-se da exceção à regra, sendo adotada
exclusivamente em casos onde houver inaptidão de um dos pais ou se um deles
expressamente recusar-se a exercê-la (BRASIL, 2002). Além destes, também estão elegíveis
os parentes próximos da criança, ou terceiro apto e de moral idônea; sendo que o poder
familiar dos genitores e o direito à convivência permanece inalterado.
No que diz respeito ao divórcio, a guarda unilateral não promove requer
obrigatoriamente o diálogo direto e constante entre os pais, o que não é visto como
benéfico para os filhos. Na medida em que pode agravar as desavenças entre os excônjuges e/ou prejudicar a relação parental entre os rebentos e o genitor excluído da
guarda, pois o elo familiar aos poucos se enfraquece em razão da inconstância dos
encontros (GRISARD, 2016).
A lei Nº 11.698/2008 no art. 1.583, §2º, incisos I, II, III, elucidava através de um rol
taxativo quais os critérios para se estabelecer quem seria o guardião dos filhos; o que foi
revogado pela Lei Nº 13.058/2014. Pois mesmo com todos os estudos psicossociais e
suporte interdisciplinar, é complexo para os juízos de família determinarem quem seria o

138

www.conteudojuridico.com.br

mais apto a exercer a guarda, afinal esta questão é cercada de subjetividades e
relatividades (GAGLIANO; FILHO, 2020).
Assim, deve-se analisar os pormenores de cada caso, pois nos dizeres de Pereira
(2020, p.693):
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Tal disputa, nada saudável para os filhos, envolve elementos
objetivos e subjetivos, isto é, os critérios devem passar pela análise
fática do ambiente físico ao ambiente psíquico e comportamental
dos pais. A não ser que o caso concreto traga elementos
grosseiramente visíveis sobre um ambiente inadequado de um dos
pais que pretenda a guarda, a tarefa de definir quem é o mais
adequado não é nada simples.
E é necessário ainda salientar que a culpa pelo divórcio que outrora, por força da
Lei Nº 6.515/77, era relevante para estabelecimento unilateral da guarda, não mais se
estende até esse instituto. A importância do distanciamento desses arranjos ao caso
concreto, fundamenta-se no fato de que refletiam a inexistência de uma equidade entre os
genitores em relação ao exercício da parentalidade. Tendo ainda o agravante de que,
historicamente, em razão dos papéis de gêneros pré-estabelecidos pela sociedade, tinhase erroneamente o hábito de atribuir à figura materna a guarda dos filhos e à figura paterna
apenas a visitação e provisão.
E segundo concluem Franco, Magalhães e Féres-Carneiro (2018, p.17) ainda há
uma persistente estigmatização quanto a atribuição da guarda unilateral à figura paterna
graças ao “estereótipo da mulher como cuidadora melhor habilitada”. Trata-se da
manifestação do “mito do amor materno”, onde direciona-se à mulher toda a sobrecarga
e expectativas com relação à criação dos filhos.
Brito; Cardoso; Oliveira (2010) e Rizzardo (2019) afirmam que com maior frequência
a custódia monoparental é aplicada e ainda que busque-se priorizar o genitor com maiores
condições para exercê-la, a preferência materna permanece. O que pode ser verificado
segundo os dados divulgados através das Estatísticas do Registro Civil – Divórcios 2020,
onde a guarda unilateral atribuída somente ao pai foi de 5,5% a 4,1% dos casos nos anos
de 2014 à 2020, enquanto a mesma modalidade, conferida às mães no mesmo período,
ainda que em queda, permanece como predominante.
Tal constatação mostra-se como um reflexo das desigualdades de gênero que por
serem naturalizadas, por anos tem regido as relações sociais, incluindo parentais
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(SCHNEEBELI; MENANDRO, 2014); a mesma que fomenta a violência sofrida por estas no
âmbito familiar e que acabam por ferir o princípio constitucional da isonomia. E esses
estereótipos por sua vez, acabam por influenciar direta ou indiretamente tanto na criação
e aplicação de leis, quanto em litígios.
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4 OS IMPACTOS DA VIOLÊNCIA CONJUGAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO
Diniz (2017) destaca que há uma crença em torno das situações de violência, de
que esta ocorre apenas fora do espaço doméstico e, com isso, considera-se a casa um lugar
seguro. Essa visão precipitada, parte do pensamento de que a violência só vem de quem
já possui características de um agressor. Porém, com base em análise das relações sociais,
o ambiente familiar tem sido o local que mais ocorre violência.
Isso decorre de vários aspectos, mas principalmente pela tendencia social de julgar,
em que tende a culpar a mulher. De acordo com Badinter (2011), a sexualidade da mulher,
na relação conjugal, do ponto de vista de uma construção social, é sempre retomada por
meio do viés da maternidade e, portanto, dos deveres em relação ao bebê e à criança
pequena, os quais se revelam coercitivos e promovem a manutenção da dominação
masculina. Qualquer comportamento da mulher que a desvie de sua “condição” de
cuidadora do lar, do marido e dos filhos é entendido como atitude desqualificadora de sua
“natureza”.
Dada a essa situação, ocorrendo violência, as crianças do meio familiar acabam se
tornando vítimas também, visto que, em muitas situações tentam arbitrar ou proteger a
mãe, e isso causa impactos significativos no seu processo de desenvolvimento. Como
expõem Patias, Bossi e Dell’Aglio (2014, p. 912):
De maneira geral, os estudos destacaram as repercussões da
exposição à violência conjugal nas características emocionais dos
filhos, demonstrando que a violência, além de repercutir de maneira
negativa no casal – e, principalmente na mulher (foco da maior parte
dos artigos) – também implica em consequências importantes para
outros membros da família, como as crianças.
No ano de 2021, as agressões sofridas por Pamella Holanda perpetradas por seu
ex-marido Iverson de Souza Araújo (DJ Ivis) provocaram revolta pública, dada à natureza
violenta dos acontecimentos e pelo fato de a filha do casal, à época com 6 meses de idade,
mesmo não tendo sido alvo direto, ter presenciado mãe ser agredida enquanto estava em
seu colo. Após a repercussão das insistentes manifestações do agressor, a mesma alegou
que a violência doméstica se iniciou com o início da vida conjugal em ambiente comum, e
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que continuou durante a sua gestação; causando-lhe graves danos psicológicos como
depressão pós-parto e posteriormente à denunciação dos abusos, o medo de perder a
custódia da criança; visto que alegadamente, estaria sendo vítima de calunias que a
desqualificariam como apta a exercer o direito à guarda. E é temor que leva muitas
mulheres a permanecerem no ciclo de abusos; pesquisas demonstram que entre as razões
para o silenciamento das vítimas é a preocupação em relação à criação da prole, que as
obriga a manter a relação conjugal.
Sabe-se que é no seio da família onde o indivíduo se desenvolve e constitui caráter,
independente do arranjo, assim, Dias (2021) comenta que a visão romantizada da entidade
familiar contribui para que as mulheres vítimas de violência doméstica permaneçam
invisibilizadas; e que os filhos que a presenciam podem naturalizar essa violência e até
mesmo culpabilizar a vítima por não quebrar o ciclo de violações. Da mesma forma,
Bianchini (2017) argumenta que os dependentes que presenciam a violência doméstica são
vítimas indiretas.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, há uma
significativa diferença percentual no número de mulheres agredidas que possuem filhos e
as que não possuem, o que consequentemente se agravou devido ao isolamento social,
decorrente da pandemia do COVID-19, onde as famílias vitimizadas e agressores passaram
a conviver em ambiente de constante tensão. Assim sendo, Gagliano e Filho (2020)
sustentam que diante de graves divergências entre os genitores, não deve-se ignorar os
danos psicológicos que a compulsoriedade da guarda compartilhada viria a provocar,
levantando ainda a pauta do risco de judicialização excessiva sobre causas irrisórias.
4.1 Melhor interesse dos filhos e a proteção jurídica da mulher
Elucidado através da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989,
aprovada pela ONU e ratificado pelo ordenamento brasileiro através da Carta Magna e
pela Lei Nº 8.069/90; para alguns doutrinadores, o princípio do melhor interesse dos filhos
é o princípio mor do direito das famílias. Intrínseco à dignidade da pessoa das crianças e
adolescentes, ao conferir essa garantia à prole, o legislador assegura total proteção e
cuidado aos direitos destes enquanto dependentes e em desenvolvimento. Dias (2021)
defende que o melhor interesse dos filhos não deve ser associado à manutenção de
vínculos biológicos.
Da Constituição Federal, ao Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente,
vários foram os dispositivos adaptados e readequados a essa prerrogativa (MADALENO;
MADALENO, 2019). Nesse mesmo sentido, a Lei da Alienação Parental também foi
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promulgada visando atender a esse princípio. Assim, entende Pereira (2021, p. 892) ao
destacar que:
O princípio, como norma jurídica, vem exatamente tentar salvar uma
decisão judicial do maniqueísmo ou do dogmatismo da regra, que
traz sempre consigo a ideia de tudo ou nada. O princípio aceita
ponderação, relativização e deve ser compatibilizado com outros
princípios. In casu, deve ser conjugado com princípio da afetividade,
da responsabilidade e dignidade humana.
Essa generalização somente encontrará obstáculos no caso concreto, onde não
pode prevalecer a visão romantizada e abstrata acerca do conceito de família. No que diz
respeito ao melhor interesse dos filhos e a vulnerabilidade das mulheres abusadas por seus
parceiros, como aponta o Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça, não se
deve ignorar essa violência doméstica nos casos que versarem sobre guarda, pois aqui há
o risco da continuidade do ciclo.
No Agravo de Instrumento Nº 50350150320218217000 do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, a genitora prezando pela própria integridade se afastou do lar, onde
sofria violência doméstica do até então parceiro; que permaneceu no lar com a custódia
do filho em comum, sendo que, em razão da medida protetiva decorrente da Lei Maria da
Penha e do temor à própria vida, a agravada via-se em dificuldade para manter contato
com o próprio filho, que sofria com a ausência materna. Bianchini; Bazo; Chakian (2022, p.
22) explicam que quanto maior o vínculo entre vítima e agressor e a habitualidade da
violência, mais estas se tornam “vulnerabilizadas dentro do sistema de desigualdade de
gênero, quando comparado a outros sistemas de desigualdade (classe, geração, etnia)”.
Por fim, é necessário que o Estado promova com mais eficiência meios de
combater e punir a violência de gênero e o feminicídio, a Corte Interina de Direitos
Humanos chama a atenção também para a atual necessidade de promover especialização
e formação de profissionais da área, para que atuem sob ótica dessas perspectivas. Afinal,
as Recomendações Gerais Nº 26 a 29 do CEDAW (2015), atestam que há o expresso
reconhecimento de que o sistema judicial inteiro reflete estereótipos e preconceitos de
gênero.
4.2 Aplicabilidade da Lei Nº 13.715/18 em situação de violência doméstica
A extinção ou suspensão do poder familiar é medida que afeta diretamente a
guarda, e somente é adotada em último caso, apenas, se sua manutenção representar
grave risco à segurança dos filhos. Nesse mesmo sentido, a Lei Nº 13.715 de 2018 veio
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adicionar a esse rol de hipóteses de perda do poder familiar, a condenação à pena de
reclusão por crimes dolosos contra quem também gozar do mesmo instituto; ou seja, em
teoria, o genitor que infligir e for condenado ao cometimento de violência doméstica
contra outro, estaria sujeito à perda dos seus direitos sobre os filhos (DIAS, 2021).
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O que, portanto, incluiu ao Estatuto da Criança e do Adolescente o 23, §2º, onde é
exposto que a condenação criminal não oferece óbice ao exercício do poder familiar,
exceto em se tratando de crime dolosamente praticado contra quem também o exercê-lo,
ou descendentes (BRASIL, 1990). Além disso, alterou o Código Civil, adicionando o
parágrafo único, inciso I ao artigo 1.638, onde além de reforçar o disposto no ECA, foi
especificado quais os crimes dolosos ocasionariam a perda do poder familiar, como se
observa, in verbis:
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe
que:
I – castigar imoderadamente o filho; II – deixar o filho em abandono;
III – praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV – incidir,
reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente – entregar
de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. (Incluído
pela Lei nº 13.509, de 2017) Parágrafo único. Perderá também por
ato judicial o poder familiar aquele que: (Incluído pela Lei nº 13.715,
de 2018) I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo
poder familiar: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)a) homicídio,
feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte,
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e
familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher;
(Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)b) estupro ou outro crime contra
a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; (Incluído pela Lei nº
13.715, de 2018)II – praticar contra filho, filha ou outro descendente:
(Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)a) homicídio, feminicídio ou
lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se
tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou
menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído pela
Lei nº 13.715, de 2018)b) estupro, estupro de vulnerável ou outro
crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão

143

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Contudo, essa inovação na Lei Nº 13.715/18 em verdade, nada alteraria o poder
familiar do agressor em alguns casos, e tal entendimento, encontra fulcro na possibilidade
de um conflito entre os códigos. Para o Código Civil, é o bastante tão somente a prática
dos crimes elencados e considerados de natureza grave pelo Código Penal e sujeitos à
pena de reclusão; enquanto para o Estatuto da Criança e do Adolescente só se procede
com a extinção ou suspensão, em se tratando de condenação criminal (AMARAL, 2018).
Portanto, ainda que haja uma única norma expressa que reflita diretamente na
concessão ou não de qualquer modalidade de guarda em casos de violência doméstica,
sua aplicabilidade é incerta e cercada de subjetividades. Para Tôrres e Gonçalves (2018)
mesmo tendo o legislador se preocupado em coibir a violência familiar, é notório que a
hierarquização entre crimes, classificando uns como graves e outros desconsiderados.
E nesse sentido, Campos (2017, p.14) ressalta que “Mesmo em casos de lesão
corporal, as marcas físicas nem sempre são tão visíveis e o magistrado pode achar que não
é nada grave, esquecendo que não há violência física sem violência psicológica”. Nem
sempre a violência contra a mulher se manifesta através da violência física, de modo que
o próprio ordenamento reconhece e elenca através da Lei Maria da Penha várias outras
modalidades de abuso passíveis de pena, sendo que a de caráter psíquico pode ser
igualmente destrutiva. A título exemplificativo, Dias (2019, p. 92-93) entende que o abuso
psicológico é uma das marcas mais dolorosas da violência de gênero pois “Trata-se da
violência que deixa dores na alma”.
A existência desses entraves entre códigos e/ou artigos não é algo novo no
ordenamento pátrio, especialmente ao versar sobre questões envolvendo princípios a
serem observados de forma mutual ou questões que necessitam de uma atenção
redobrada do legislador e intérprete. A exemplo disso, Lopes Junior (2019) destaca que ao
tratar destes temas sensíveis, como violência doméstica e familiar, não basta sancionar leis
deliberadamente e sem um estudo acerca de sua interpretação, sob risco de desamparar a
vítima ou promover punições abusivas.
Nas palavras de Madaleno e Madaleno (2019), o maior impacto da perda do poder
familiar seria privar o indivíduo de uma garantia fundamental; visto que, a extinção ou
suspensão dessa prerrogativa somente deveria ser aplicada em último recurso, pois está
atrelada à concepção de que a aniquilação desse poder produz efeitos mais destrutivos
para os filhos, do que os atos ou crimes praticados pelos genitores.
4.3 Guarda compartilhada em casos de violência doméstica
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Sem a possibilidade do diálogo entre os genitores, a imposição da guarda
compartilhada é de difícil aplicação; além da relação cordial é mister que conciliadores e
juízes estejam cientes da realidade social vivida pelas famílias. Para Gonçalves (2020, p. 358)
este “Trata-se, naturalmente, de modelo de guarda que não deve ser imposto como
solução para todos os casos, sendo contraindicado para alguns”.
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Assim os Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher acabam por
remeter às varas de família os processos que versem sobre a guarda no contexto de
violência; sendo que ao mesmo tempo é recorrente percepção da violência doméstica e
familiar exclusivamente como problemas de ordem social e não como atos criminosos e
graves a serem devidamente apreciados face à justiça e autoridades (PASINATO, 2015). A
esse despeito, é comum encontrar-se o conflito entre a eficácia das medidas protetivas
frente à guarda compartilhada ou ao direito de visitas; onde por vezes os magistrados
entendem que estas não obstam o direito paterno.
Como pode-se observar no exposto através do Resp Nº 1.629.994 - RJ
(2015/0223784-0), o qual versa sobre a custódia dos filhos em contexto de violência
familiar. No referido caso, dado o histórico de violência doméstica e em razão da existência
de medida protetiva conferida pela Lei Maria da Penha, a guarda compartilhada foi
estabelecida em observância destes pressupostos, após os estudos sociais comprovarem
que a convivência não ofereceria risco às filhas. Entretanto, o genitor apresentou
inconformismo à decisão, sob alegação de que estaria ocorrendo alienação parental e
requereu a guarda unilateral, alternativamente solicitando o compartilhamento.
Ao fundamentar seu voto defendendo o compartilhamento da guarda, o ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva (2016) acompanhou a relatora do recurso, embora expondo que
a inaptidão não se manifesta somente através da suspensão ou extinção do poder familiar,
podendo se fazer presente na medida em que a concessão da custódia conjunta ofereça
ameaça ao interesse da criança e adolescente ou indiretamente quando uma das partes
demonstrar desinteresse em manter vínculo com os filhos. Por fim, que perante o caso, a
violência doméstica não oferecia óbice ao contato do genitor com as filhas, visto que a
medida protetiva não se estendeu à estas, inexistindo, portanto, qualquer risco.
O entendimento do STF é semelhante ao defendido nas varas que não são
especializadas em atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, que acabam
por divergir na aplicação plena desse instituto. Ribeiro (2017) aborda a questão da
invisibilidade das mulheres nos processos de guarda compartilhada compulsória, onde
constata-se que estas e seus filhos encontram-se em situações onde a violência que
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sofriam em constância do matrimônio, continua a ser perpetrada pelos ex-cônjuges e que
as vítimas sentem-se desamparadas.
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A respeito disso, cita Simioni (2020, p. 83-84) que:
Nesse sentido, o ‘sacrifício’ das mulheres agredidas em garantir o
direito de visitas dos ex-companheiros agressores obedece o rito de
preservação de um certo modelo de família. A fórmula do ‘interesse
superior da criança’ aparece como mais um reforço ao conteúdo do
papel materno, pois as mulheres-mães devem superar
individualmente a violência doméstica e colaborar para a
manutenção da parentalidade masculina.
Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (2021, p. 38) expõe que é inegável o fato
de que “Muitas regras e muitos princípios são aplicados de maneira abstrata, sem levar em
consideração as relações de poder que existem na sociedade e que podem influenciar
conflitos e interpretações aparentemente neutras do direito.” Resta evidente que, a guarda
compartilhada tem seus prós e contras, visto que o estado de conflito que existe entre os
pais, tende a atingir a criança quando a relação é simultânea. Em razão disso, é necessário,
por parte do judiciário, interpretar caso a caso de forma subjetiva, não podendo prever os
detalhes de forma genérica.
A exemplo disso, segue abaixo uma jurisprudência que defende como
desabonadora a prática de violência doméstica contra a mãe, para estabelecimento da
custódia conjunta; a Apelação nº0701235-76.2020.8.07.0005 do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE
E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA
UNILATERAL À GENITORA. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DIREITO
DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALEMNTE REFORMADA. 1. A definição
de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das
peculiaridades do caso, de modo que seja entendido o melhor
interesse da criança envolvida na controvérsia, pois, conforme se
depreende do art. 1.583, §1º, do Código Civil, a guarda compartilhada
pressupõe a existência de diálogo e cooperação entre os genitores.
2. Constatadas evidências de que os pais, após separação, não
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conseguiram estabelecer relacionamento amistoso ou, ao menos,
boa comunicação no tocante à criação da filha em comum, que tem
apenas 3(três) anos de idade, deve ser estabelecida a guarda
unilateral à genitora, mormente porque há elementos nos autos
capazes de demonstrar que a criança está bem adaptada à rotina
atual no lar materno. Além disso, a existência de medida protetiva de
urgência deferida no Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a mulher demonstra que a manutenção da guarda
compartilhada poderia aumentar a tensão familiar, prejudicar a
resolução de questões que envolvem a menor e, consequentemente,
impactar sua estabilidade emocional e o seu desenvolvimento
saudável, considerando sua tenra idade. 3. Presentes peculiaridades
que impõem a fixação da guarda unilateral à apelante, sem prejuízo
da convivência saudável entre pai e filha, a sentença recorrida deve
ser parcialmente reformada para se ajustar à preservação do bemestar da criança, à luz do art. 277 da Constituição Federal. 4. Recurso
conhecido e provido.
Como se depreende a acima, a violência doméstica é fator para requerer-se o
afastamento do agressor do lar e isso interfere em todo o núcleo familiar, de modo que
em razão da tensão, a comunicação é inevitavelmente afetada. Segundo o disposto no
Enunciado 37 do Instituto Brasileiro de Direito de Família (2022) o curso processual das
ações onde haja uma vítima de violência doméstica, deve conferir e zelar pela total
integridade desta. Essa discussão já vinha sendo pauta na criação do Projeto de Lei 29/20,
cujo principal objetivo seria vedar a guarda compartilhada no contexto da violência
praticada contra qualquer dos agentes familiares, especialmente contra as mulheres.
5 CONCLUSÃO
Como restou observado ao longo do presente artigo, a Lei Maria da Penha instituiu
importantes mecanismos para prevenção, combate e punição à violência doméstica e de
gênero contra a mulher, e que ao final acabam por beneficiar outras minorias quais sejam:
idosos e crianças. E a aplicabilidade desse dispositivo, não pode ser limitada, visto que
devem ser interpretados e adotados por várias áreas do direito. No tangente à dissolução
familiar agravada pela violência de gênero, às crianças e adolescentes deve-se assegurar o
pleno e saudável desenvolvimento e direito à convivência familiar, e às mulheres, o direito
à paz e uma existência livre de abusos.

147

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Para o direito das famílias, a prioridade é conferida aos filhos, sendo na maioria
dos casos o melhor interesse desses o ponto norteador para a decisão quanto à custódia,
com a visão equivocada da violência doméstica a partir de um “conflito” ou problema de
ordem social e não como uma grave questão de saúde pública, se mostra como grande
entrave para a aplicação integral do que dispõe a legislação de combate à violência contra
a mulher.
Como demonstrado no decorrer estudo, ao versar sobre os processos de guarda
onde é constada a violência doméstica, observa-se na prática que os juízos de família por
vezes acabam por olvidar-se de pautar o julgamento sob a perspectiva de gênero. E grande
parte disso se dá pela ausência de especialização e preparo das varas de família em matéria
de violência doméstica e de gênero; sendo que a arbitrariedade e subjetividade das
soluções já apresentadas na legislação também se constituem como risco ao direito das
mulheres. Diante do exposto, conclui-se pela necessidade de analisar a guarda dos filhos
de mulheres vítimas de violência doméstica sob ótica da cruel realidade da violência de
gênero e da relação desigual de poder que ainda se faz presente nas famílias.
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RESUMO: O presente artigo aborda aspectos qualitativos e quantitativos que buscam
compreender o comportamento do instituto das audiências de custódia estudando as suas
particularidades e experiências, entre outros elementos, para uma compreensão mais
ampla sobre as audiências de custódias. A abordagem exige uma análise do contexto em
que ele está inserido e as características da sociedade a que pertence. Não obstante,
pesquisa dados em órgãos especializados como o Tribunal de Justiça que buscam
resultados objetivos, com o intuído de saber o quanto foram impactadas as audiências e
os direitos do preso durante o período pandêmico.
Palavras-chave: Audiências de Custódia; Conceito; Histórico; Impacto no Tocantins;
Pandemia.
ABSTRACT: This article approachs qualitative and quantitative aspects that seek to
understand the behavior of the custody hearings institute by studying its particularities and
experiences, among other elements for a broader understanding of custody hearings. The
approach requires an analysis of the context and society in which it is inserted.
Nevertheless, it researches data that seek objective results, with the aim of knowing how
the hearings and the rights of the prisoner were impacted during a pandemic period.
Keywords: Custody Hearings; Concept; Historic; Impact on Tocantins; Pandemic.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO – 2. CONCEITO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUA PREVISÃO
LEGAL– 3. LINHA DO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO
BRASIL – 4. A PANDEMIA E SEU IMPACTO NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO BRASIL – 5.
COSIDERAÇÕES FINAIS – 6. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
Com o surgimento da Lei n° 13.964 de 24/12/2019 (Pacote Anticrime), foi
acrescentado no Código de Processo Penal um instituto que já vinha sendo mencionado
desde 1966 pelo Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, pelo Pacto de São José
da Costa Rica em 1969 e reconhecido no Brasil em 6 de novembro de 1992, também por
Resoluções, Decretos e Portarias ao longo dos anos até chegar na tipificação final
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apresentada pelo código, que prevê a apresentação de qualquer pessoa presa, sem
demora, a um juiz ou a autoridade.
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No Brasil, esse modelo de apresentação foi denominado de Audiência de Custódia,
sendo um método para resguardar os direitos fundamentais do preso quando houver
prisão em flagrante, tendo em vista que será analisado todo o contexto dessa prisão, se é
necessário que seja perpetuada e se houve abuso ou qualquer ilegalidade durante esse
procedimento.
Conforme o artigo 310 do Código de Processo Penal:
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até
24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá
promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu
advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro
do Ministério Público [...]” (BRASIL, 2019).
Faz-se necessário esse encontro pessoal do preso e o Judiciário, pois muitas vezes
ocorrem abusos, violações à lei e até mesmo inobservância do procedimento por parte das
autoridades e, ao ouvir o envolvido direto nesse método, o juiz pode verificar a necessidade
da prisão ou mesmo a soltura imediata, caso verifique a presença de irregularidades.
Tendo em vista a grande discussão acerca do instituto em análise, percebe-se que
sua entrada no código brasileiro veio para afirmar a importância desse encontro presencial
prévio do preso com o Judiciário, para resguardar direitos fundamentais e averiguar se
esses diretos estão sendo respeitados.
É importante frisar que a ocorrência da pandemia de Covid-19 afetou esse sistema
presencial de audiências e ocasionou impactos que provocaram mudanças no sistema
judiciário, trazendo à tona o questionamento sobre os possíveis reflexos relativos às
audiências de custódia durante o período pandêmico.
Para responder a tal indagação, busca-se, nesta pesquisa, identificar qual foi o
impacto da pandemia nas audiências de custódia e se o direito do preso foi resguardado
nesse período.
Para o escopo deste estudo, procedeu-se, inicialmente, a uma pesquisa
bibliográfica, trazendo à tona a audiência de custódia, sua aplicação e previsão legal. Para
tanto, realizou-se levantamento de dados no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no
Tribunal de Justiça (TJ), na Vara de Custódia de Palmas e demais órgãos competentes para
identificar a aplicação do instituto e como funciona sua atuação em Palmas. Avaliou-se,
ainda, por meio de dados científicos, o impacto da pandemia na sociedade e o
comportamento do instituto de audiência durante esse período.
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Utiliza-se como método de pesquisa a descrição, qualitativa e quantitativa, que
consiste em realizar o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo
físico sem a interferência do pesquisador, baseada em assuntos teóricos utilizando livros,
artigos e trabalhos acadêmicos que já abordam o assunto. Também é utilizada a forma
exploratória, que estabelece critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma
pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de
hipóteses, além de pesquisa documental, por meio da análise de informações e dados
sobre o assunto, fornecidos por órgãos, secretarias e instituições que trabalham ou
desenvolvem políticas relacionadas ao tema.
Busca-se compreender o comportamento do instituto das audiências de custódia
estudando as suas particularidades e experiências, entre outros aspectos, para uma
compreensão mais ampla sobre as audiências de custódia. Por meio da abordagem
qualitativa, mediante informações fornecidas pelas comarcas diversas do Tocantins, buscase uma tabulação de dados para que se tenha um resultado objetivo que aponte para a
corroboração ou refutação da hipótese inicialmente traçada para este trabalho, relativa ao
impacto da pandemia nas audiências de custódia nas diversas comarcas do Tocantins.
Com o surgimento da pandemia de Covid-19 em 2020, seguida da tão esperada
tipificação no Código de Processo Penal quanto às audiências de custódia, verificou-se um
impacto nesse instituto, visto que, em decorrência das medidas sanitárias, não era possível
haver o encontro presencial. A pesquisa detém significativa relevância, uma vez que
permitirá identificar as formas adotadas pelo Poder Judiciário do Tocantins para a
realização das audiências de custódia durante o período de crise pandêmica, a sua
sistematização ou até as soluções dispersas adotadas pelas diversas comarcas espalhadas
pelo Estado.
Por fim, esse trabalho será dividido em três capítulos: o primeiro abordará o conceito
de Audiência de Custódia e seu Desenvolvimento Histórico, no segundo capítulo será
trabalhada a verificação dos dados colhidos nos órgãos competentes sobre o instituto das
audiências de custódia. Destarte, o terceiro capítulo consistirá em uma avaliação do
impacto da pandemia nas audiências.
2. CONCEITO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUA PREVISÃO LEGAL
O importante professor e criminólogo holandês Louk Hulsman, em seu livro “Penas
Perdidas: o sistema penal em questão”, discorre sobre a importância de ter em mente o
quanto o sistema carcerário atinge todos os níveis da vida de um preso. Em suas palavras,
“a prisão é um mal social específico: ela é um sofrimento estéril”. (HULSMAN; CELIS, 1993,
p. 62). Ou seja, a prisão despersonaliza e dessocializa um indivíduo.
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Observando esta linha de pensamento, verifica-se que a ação extrema de punir
alguém por ato ilegal precisa ser muito bem analisada, pois suas consequências são
estrondosas.
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Ressalta-se ainda, um importante pensamento extraído das teorias do filósofo grego
Aristóteles segundo o qual o homem é um animal social. Segundo ele, “o homem, por
natureza, é um animal social e se não tivesse sua existência na cidade [vida em sociedade],
seria um ser vil, superior ou inferior ao homem”. (ARISTÓTELES, 2013)”.
Ou seja, tem-se o homem uma necessidade de socializar desde seu nascimento e
quando não o faz, ocasiona sérias consequências psíquicas, físicas e sociais. .
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2017), o sistema prisional
brasileiro é o quarto do mundo em número de pessoas, depois dos Estados Unidos da
América (2.228.424), China (1.657.812) e Rússia (673.818)
São mais de 650 mil presos, enquanto a capacidade nas unidades penais do país é
de quase 403 mil vagas, ou seja, deficit de 60%.
Por ser um dos países com a maior população prisional do mundo, ocorrem muitas
prisões irregulares que levam o preso a ficar semanas, meses ou até anos aguardando o
devido processo legal ou o relaxamento de prisão.
Como exemplo de falhas jurídicas relacionadas à prisão, tem-se um recente
levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pelo Colégio
Nacional de Defensores Públicos-Gerais (BRASIL, 2021a), que mostrou falhas nos
reconhecimentos fotográficos feitos em delegacias no país. Conforme a pesquisa, no
período de 2012 a 2020 ocorreram, no Brasil, pelo menos 90 prisões de pessoas inocentes
devido a este método, sendo 73 delas apenas no estado do Rio de Janeiro.
Verifica-se que é necessária a existência de meios processuais capazes de evitar
esses tipos de prisões ilegais. Dessa forma, para que ocorra a prisão de uma pessoa, é
necessário que seja analisada minuciosamente sua necessidade e que não seja tardia a
análise de sua imposição, pois as consequências ao indivíduo, que muitas vezes é inocente
ou preso sem necessidade, são irreparáveis.
Diante dessa imprescindibilidade de serem resguardados os direitos dos presos, da
análise imediata da necessidade de sua prisão ou ainda das irregularidades ocorridas
durante os atos anteriores, surge o instituto das Audiências de Custódias.
Paiva (2017) aduz que o conceito de custódia consiste na condução do preso, sem
demora, à presença de uma autoridade judicial que deverá, a partir de prévio contraditório
estabelecido entre o Ministério Público e a defesa, exercer um controle imediato da
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legalidade e da necessidade da prisão, assim como apreciar questões relativas à pessoa do
cidadão conduzido, notadamente a presença de maus-tratos ou tortura.
No tocante à melhor expressão sobre o instituto, existem várias discussões acerca
de como melhor nomeá-lo. Santos entende que “(...) a expressão audiência de custódia
não traduz, da melhor forma, a natureza desse ato”. Acredita o estudioso que o termo
audiência de garantia representa melhor o instituto. Não obstante, alguns autores
doutrinários e até ministros, como min. Luiz Fux, preferem o termo audiência de
apresentação.
No artigo “Audiência de Custódia: limites e possibilidades”, escrito pelos membros
do Ministério Público do Estado do Tocantins Marcelo Ulisses Sampaio e Rodrigo Alves
Barcellos, os autores defendem que:
A implementação das audiências de custódia no Brasil apresenta-se
como mais um passo do sistema de justiça visando efetivar direitos
humanos, tanto da pessoa presa como da própria sociedade, que se
vê amparada contra eventuais arbitrariedades. (SAMPAIO;
BARCELLOS, 2018, p. 02. )
No entanto, apesar de muitos entendimentos a respeito da melhor conceituação do
instituto em análise, percebe-se que o ponto em comum entre os diversos pensamentos é
de que a necessidade do contato presencial entre o preso e o magistrado é essencial para
resguardar o princípio da dignidade humana e também para que ocorra, de forma mais
justa, a decisão à respeito da liberdade do indivíduo detido.
Tem-se, de início, três importantes tratados internacionais de direitos humanos dos
quais o Brasil é signatário que representam uma base importante para a guinada do
instituto no sistema penal e sua previsão legal.
O Art. 9°, parágrafo 3°, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos aduz
que:
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal
deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra
autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o
direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em
liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento
não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar
condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da
pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se
necessário for, para a execução da sentença. (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1966).
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A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
no seu art. 7°, parágrafo 5°, dispõe:
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Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora,
à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a
exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo
razoável ou de 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”. (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1969).
Ainda no contexto inicial quanto à base do instituto das audiências de custódia, o
Art. 11 da Convenção Internacional sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas discorre
que:
Toda pessoa privada de liberdade deve ser mantida em lugares de
detenção oficialmente reconhecidos e apresentada, sem demora e de
acordo com a legislação interna respectiva, à autoridade judiciária
competente. Os Estados-Partes estabelecerão e manterão registros
oficiais atualizados sobre seus detidos e, de conformidade com sua
legislação interna, os colocarão à disposição dos familiares dos
detidos, bem como dos juízes, advogados, qualquer pessoa com
interesse legítimo e outras autoridades. . (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1994).
Os artigos citados acima serviram como base para que o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e os tribunais do país começassem a implementar o que viria a ser nomeado como
Audiência de Custódia.
A Resolução n° 213/2015, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, que
regulamenta os procedimentos para a apresentação de toda pessoa presa à autoridade
judicial no prazo de 24 horas, trouxe uma unificação normativa a fim de resolver as
divergências encontradas nas regulações dos tribunais do país.
Em seu artigo 1°, a Resolução n. 213/2015 determina 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 (CNJ, 2015).
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Foi através desta resolução que as audiências de custódia tomaram fôlego e força e
se consolidaram no Poder Judiciário brasileiro.
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Não obstante, a necessidade das audiências de custódia foram reforçadas com o
advento da Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que incorporou no Código de
Processo Penal (CPP), em seu artigo 310 o seguinte entendimento:
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até
24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá
promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu
advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro
do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá,
fundamentadamente (BRASIL, 2019).
Conforme destacado pela Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 46.296, a necessidade de
realização da audiência de custódia foi reafirmada pela nova redação dada ao artigo 310
do CPP, com a edição da lei 13.964/2019. (BRASIL, 2021). Nesse entendimento, as
resoluções, normativas, os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais e os artigos de
lei foram discutidos e implementados, tendo em vista a necessidade da positivação formal
da lei para que fosse assegurado o direito fundamental do preso de exercer sua ampla
defesa e contraditório no âmbito das prisões em flagrante.
3. LINHA DO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO
BRASIL
Embora o Brasil já fosse signatário de acordos e tratados internacionais que preveem
as audiências de custódia há bastante tempo, era necessário que houvesse uma
regulamentação do Direito interno para que não houvesse entendimentos abertos ou um
enfraquecimento pela ausência de normativas próprias.
O Relatório de Audiência de Custódia, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça
em 2021, comemorou os seis anos do instituto no Brasil publicando dados do avanço
percorrido pelo Judiciário nas 27 unidades federativas.
Conforme linha do tempo descrita no documento, em 2015 o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e o
Ministério da Justiça (MJ), divulgou o Projeto Audiência de Custódia que implementa no
Brasil o padrão dos tratados e convenções. (CNJ, 2021).
Nesse sentido, são assinados acordos de cooperação pelo ministro do Supremo
Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pelo ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e
pelo presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), para que a
implementação no Brasil seja eficaz, viável e participativa entre a nação.
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Ainda em 2015 foi analisada a constitucionalidade pelo STF da ADI 5240 e foi
concedida medida cautelar para a ADPF 347. Por fim, em dezembro do mesmo ano foi
publicada pelo CNJ a Resolução n° 213/2015, que ficou conhecida como o marco da
implementação do instituto no território brasileiro. (CNJ, 2021).
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Ainda conforme a linha do tempo descrita no documento, no início de 2016, o
Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura das Nações Unidas, formado por 25 peritos
da Organização das Nações Unidas, divulga um importante relatório com instruções e
recomendações ao Brasil sobre as audiências de custódia, sua importância e eficácia, o qual
foi elaborado a partir da visita do subcomitê ao Brasil em 2015.
Em 2017 ocorreu uma importante decisão, pois o ministro Marco Aurélio Mello
deferiu uma liminar a qual autorizava a aplicação de audiências de custódia aos crimes
relacionados à Lei 11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha). . (CNJ, 2021).
No final do ano de 2018, foi assinado um termo entre o Presidente do CNJ (Raul
Jungmann) e o presidente do STF (Dias Toffoli), o qual permitia um investimento inicial de
R$ 20 milhões ao CNJ, com vistas ao desenvolvimento de mecanismos e soluções para
reduzir a superlotação dos presídios. Essa parceria foi fruto da implementação das
audiências de custódia, que trouxe visibilidade para os problemas carcerários enfrentados
pelo Brasil e mostrou a necessidade de investimentos por parte das instituições do Estado
para amenizarem a situação no país. . (CNJ, 2021b).
De acordo com o relatório, o ano de 2019 foi o marco para o instituto estudado
neste artigo, pois foram desenvolvidos projetos para o estudo específico das audiências de
custódia, a exemplo do Fortalecimento da Audiência de Custódia pelo Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), além do lançamento de pesquisas como o
Altos Estudos em Audiência de Custódia, apoiado pelo ministro Dias Toffoli.
Mas foi em 24 de dezembro de 2019 que a audiência de custódia deixou de ser
baseada apenas em resoluções, tratados e acordos e foi tipificada ao Código de Processo
Penal pela Lei n° 13.964 (Pacote Anticrime). Os artigos 287 e 310 do CPP passaram a
mencionar de maneira expressa o instituto de custódia e a observância da apresentação
do preso ao Poder Judiciário no prazo de 24 horas após o auto de prisão em flagrante.
No início de 2020 o mundo foi acometido pelo vírus da Covid-19, que resultou em
uma situação de pandemia, onde milhões de pessoas foram afetadas. Com a
periculosidade, o alto risco de contágio do vírus e o avanço estrondoso e rápido da doença,
os governos tiveram que adotar medidas sanitárias para diminuir a circulação das pessoas
e restringir aglomerações.
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Dentro desse cenário pandêmico, o Judiciário teve que adotar soluções para permitir
a continuidade da prestação jurisdicional. Em março de 2020 foi editada pelo CNJ a
Recomendação n° 62, na qual foram incluídas alternativas para o cuidado da saúde na
justiça penal e opções para prevenção do avanço da pandemia. Não obstante, foram
suspensas as audiências de custódia durante o estado emergencial da saúde pública.
No final do ano de 2020, o CNJ editou a Resolução n° 357, que permitiu a
implementação das audiências de custódia por videoconferência. Seriam permitidas
audiências online no prazo de 24 horas para situações excepcionais, tais como para evitar
aglomerações e no caso de comarcas que não possuíssem estrutura sanitária para receber
presencialmente o preso. (BRASIL, 2020c).
Gradualmente, com a redução do contágio do vírus por conta do surgimento da
vacina de combate à Covid-19, as audiências de custódia foram voltando a sua
normalidade em 2021. Com inúmeros protocolos sanitários e uma nova realidade no
cenário brasileiro, as comarcas foram se adaptando e adotando medidas para evitar e
combater o vírus, a fim de possibilitar a retomada das audiências em âmbito presencial.
4. A PANDEMIA E SEU IMPACTO NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO BRASIL
No início de 2020, o mundo foi surpreendido com o avanço desenfreado da Covid19, que levou a morte de mais de 6 milhões de pessoas conforme um estudo da
Universidade Johns Hopkis, nos Estados Unidos. Esse número pode ser ainda maior, pois
muitos casos não foram notificados pela saúde pública.
Conforme o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda
causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada
transmissibilidade e de distribuição global. Ou seja, a transmissão do vírus acontece de
maneira muito rápida e, dependendo da imunidade de quem a contrair, pode ser fatal.
(BRASIL, 2022).
No Brasil, de acordo com dados divulgados pelo g1 notícias (veículo de imprensa
do grupo Globo) houve mais de 660 mil mortes pelo novo coronavírus. No estado do
Tocantins foram mais de 4.153 mortes e cerca de 304 mil casos pelo território.
(MORTES...,2022).
Inicialmente pela imprescindibilidade de conter aglomerações e evitar ao máximo
que as pessoas mantivessem contato físico, foram adotadas medidas, inclusive por parte
das instituições públicas, de modo a atender às orientações recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Tendo em vista a importância da apresentação do
preso perante o Judiciário para que seus direitos fossem amplamente resguardados, as
audiências de custódia foram afetadas.
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Por se tratar de um momento extremo e de muita cautela, o Conselho Nacional de
Justiça adotou medidas de prevenção no âmbito do Judiciário e publicou a Recomendação
n° 62, de 17/03/2020, que orientou, em seu artigo 8°, que as audiências de custódia, de
forma excepcional e exclusivamente enquanto perdurasse o estado pandêmico, fossem
suspensas. No artigo seguinte (art. 8-A) da recomendação, foram dispostos os
procedimentos a serem adotados. Em seu parágrafo 3°, dispôs sobre a conduta do
magistrado competente, o qual deveria ficar atento ao controle da prisão em flagrante para
zelar sobre os riscos da pessoa autuada em relação ao novo coronavírus. (CNJ, 2020b).
No decorrer do delicado período para a saúde pública, foram publicadas várias
recomendações, como a n° 68, de 17 de junho de 2020; a de n° 78, de 15 de setembro de
2020; a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que aborda sobre as medidas de prevenção
e enfrentamento à Covid, bem como decretos e alterações de instrumentos legais, no
sentido de que fosse respeitado o cuidado quanto às autuações para diminuir os riscos de
contaminação. Não obstante, muitas comarcas do país, como as do estado de São Paulo,
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins. realizaram as audiências de custódia de maneira
online.
Percebe-se que o instituto foi afetado de maneira direta, pois o intuito e a essência
das audiências é que o preso autuado tivesse, de imediato, o contato com o juiz para que
seus direitos fossem observados e que o Judiciário o julgasse de prontidão. Como visto,
por questão sanitária, tal presteza não se fez possível durante a pandemia.
Tendo como base as publicações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para
enfrentamento e combate à pandemia no Judiciário, o Tribunal de Justiça do Tocantins
(TJTO) e a Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins (CGJUS-TO) prolataram muitas
portarias, decisões, recomendações e decretos durante o período.
A presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins expediu o Decreto
Judiciário n° 109, de 13 de março de 2020, no início desse ano, estabelecendo medidas de
prevenção contra o coronavírus com base nas recomendações da OMS e do Ministério da
Saúde. Dentre as medidas estava a restrição do atendimento ao público para os horários
de 12h às 18h. (TJTO, 2020).
Em junho foi publicada a Resolução n° 13, de 22 de junho de 2020, que discorria sobre
julgamentos virtuais no âmbito do TJTO. Em seu art. 1º, a normativa previa:
Art. 1º Será admitida a sessão virtual, com julgamento em ambiente
eletrônico dos processos distribuídos no sistema e-proc.
§ 1º As sessões presenciais, previstas no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, poderão ser realizadas por videoconferência,
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admitida a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes,
pelos representantes das partes e interessados, os quais deverão
informar o número do telefone, com whatsapp e conta de correio
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão.
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§ 2º A sustentação oral será na admitida na ocasião do julgamento
virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça.
§ 3º O interessado poderá optar pela gravação da sustentação oral
em mídia digital e enviá-la à secretaria da câmara, aos advogados exadversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito,
até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, nos termos
do § 1º deste artigo, por meio de correio eletrônico.
A Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins adotou uma medida interessante na
Portaria n° 869, de 20 de maio de 2020 ao autorizar a suspensão do prazo de validade das
habilitações de certidões de casamentos durante o período pandêmico. Essa medida foi
adotada perdurando até 60 dias após o fim do estado de pandemia decretado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).
Foram ainda publicadas muitas portarias sobre o regime de teletrabalho (PortariaConjunta n° 08/2020), audiências por videoconferência (Portaria Conjunta n° 9/2020) e
suspensões de prazos processuais (Portaria Conjunta n° 16/2020).
Entende-se que por se tratar de um período novo e de muita cautela, seria essa a
justificativa de muitas vezes haver desencontro de informações, muitas portarias tratandose do mesmo assunto e uma mudança rápida de entendimentos divulgada pelas
autoridades.
Segundo dados coletados perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
(TJTO), feita pelos seus servidores e transferidas por e-mail obteve-se informações de
diversas comarcas do estado (Palmas, Ponte Alta Do Tocantins, Araguaína, Natividade,
Arraias, Ananás, Alvorada, Guaraí, Itaguatins, Augustinópolis, Tocantinópolis, e
Araguacema) conferiu-se algumas informações importantes para compreensão dos
impactos advindos do período pandêmico.
Conforme a pesquisa realizada junto ao TJTO, antes da pandemia foram realizadas
cerca de 1.676 audiências de custódia em Palmas, enquanto em cidades como Araguaína
(cerca de 220 audiências de custódia), Tocantinópolis (63 audiências), Alvorada (17
audiências), Ponte Alta do Tocantins (7 audiências), Natividade (8 audiências), locais em
que o quantitativo ficou bem abaixo da capital. Verificou-se ainda que as cidades de Arraias
e Itaguatins não realizaram audiências nesse período. (TJTO, 2022).
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Já no período pandêmico, foi observado que na maioria das comarcas as audiências
foram realizadas de forma virtual respeitando-se as recomendações do CNJ. Observa-se
que antes da pandemia (período de março de 2018 até março de 2020) cidades como
Araguaína na 1° Vara Criminal, Natividade, Alvorada, Itaguatins, Augustinópolis e
Tocantinópolis não haviam realizado nenhuma audiência online (conforme anexo da
pesquisa).
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Com o surgimento da Covid-19 e as recomendações das organizações judiciárias e
sanitárias, observou-se que de início a maioria das comarcas suspenderam as audiências
de custódia presencialmente e que logo após a autorização para o emprego de sistemas
virtuais, muitas adotaram aplicativos como whatsapp, o próprio sistema de
videoconferência do TJTO o SIVAT/YEALINK, e-mail e telefones privados instalados em
salas de videoconferência das unidades penais, como se verificou na 3ª Vara Criminal da
Comarca de Araguaína.
Foi questionado se o lapso temporal entre o flagrante e a apresentação da pessoa
flagranteada à audiência de custódia havia aumentado, diminuído ou permanecido o
mesmo. Nesse aspecto, constatou-se que na maioria das cidades (Palmas, Ponte Alta do
Tocantins, Arraias, Guaraí, Itaguatins, Augustinópolis e Araguaína) o tempo permaneceu o
mesmo. Já em outras (Natividade, Alvorada, e Tocantinópolis), o período diminuiu por
conta dos dispositivos virtuais.
Uma observação interessante é que na cidade de Ananás, conforme os dados
coletados, não foi realizada nenhuma audiência presencial no período de março de 2018
até março de 2020, enquanto no período pré-pandemia e no pós-pandemia foram
realizadas 4 audiências de custódia online. Ou seja, o município, por mais que seja
pequeno, foi beneficiado com o sistema online, pois ocorreu um avanço em relação às
audiências.
Por fim, quanto à retomada presencial das audiências de custódia, a maioria das
comarcas voltaram presencialmente no início do ano de 2022, respeitando todas as
recomendações sanitárias de enfrentamento ao coronavírus. Algumas cidades, porém,
continuaram com audiências na modalidade de videoconferência como Ananás, Itaguatins,
Augustinópolis e Araguacema.
Percebe-se, portanto, que a pandemia provocou algumas mudanças, adequações e
avanços tecnológicos para o Judiciário tocantinense, comprovando-se a necessidade de
haver investimentos e implementações avançadas nas pequenas comarcas interioranas.
Por outro lado, observou-se a ausência de uniformização, por parte do Poder Judiciário
tocantinense, na condução das audiências de custódia nesse período, sendo que cada
comarca adotou uma sistemática diferente para enfrentar o problema, em virtude da
ausência de um sistema que atendesse de forma equânime aos cidadãos tocantinenses,
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podendo ocasionar distorções na oferta do serviço público no estado e, por consequência,
na integralidade do exercício do direito da pessoa em situação de encarceramento.
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5. COSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente entende-se que o conceito de audiência de custódia é baseado em
princípios constitucionais resguardados por tratados e acordos entre diversos países. O
entendimento desses tratados e acordos deu origem a resoluções e, posteriormente, a
normativas que reafirmaram a necessidade das audiências para que as autuações
respeitassem o devido processo legal e não ofendessem os envolvidos. Por exemplo,
evitando-se a tortura.
Autores constitucionais, bem como ministros e doutrinadores, entendem que ao se
respeitar o instituto, é possível haver um maior controle contra eventuais arbitrariedades.
Consequentemente, existem benefícios ao Estado, pois evitar prisões injustificadas resulta
em diminuição do contingente nos presídios e, por conseguinte, na redução de custos
para o governo.
É indispensável que o Judiciário respeite o instituto das audiências de custódia.
Reconhecer que o preso deve ser apresentado no prazo de até 24h desde sua prisão é
resguardá-lo de possíveis prejuízos e abusos recorrentes no sistema prisional.
Evidencia-se que ao longo do tempo as audiências passaram por muitas
modificações na sua estrutura, mas a essência permaneceu a mesma, apresentar o preso
ao poder judiciário o quanto antes. Foi compreendido que ter o contato visual é necessário
e imprescindível para melhor conhecimento do seu interlocutor.
Observou-se que desde 2015 foram adotadas medidas evidentes e efetivas para a
implementação do sistema. Porém, somente no final de 2019 foi incluída no Código de
Processo Penal a tipificação do instituto.
Não obstante, no início de 2020 o mundo sofreu um impacto sem precedentes e
uma crise sanitária imensurável ocasionada pelo coronavírus. O Judiciário brasileiro de
imediato adotou medidas para evitar a propagação no âmbito judicial.
As audiências de custódia sofreram um impacto grandioso, pois inicialmente foram
suspensas e depois retomadas gradualmente, de forma online. No Tocantins, as audiências
foram conduzidas por meio de videoconferência até o início do ano de 2022 e, a seguir,
retomadas presencialmente, obedecendo todas as medidas sanitárias recomendadas pelas
autoridades de saúde, como uso de máscaras e distanciamento social.
Cabe ainda mencionar a falta de sistematização pelo Poder Judiciário tocantinense
sobre as audiências durante o período pandêmico, sendo que cada comarca adotou uma
forma diferente para que elas ocorressem. Algumas, por exemplo, usaram o sistema do
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TJTO enquanto outras foram por aplicativos de celular como whatsapp. Logo, percebe-se
que a falta de unicidade, de um sistema tanto na sua formalidade e modalidade e maneira
diferente de enfrentar o problema aponta para diferentes entregas do sistema público em
um mesmo Estado, podendo gerar distorções e desencontros de dados a curto e longo
prazo.
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Quanto a inclusão de métodos virtuais durante o período da pandemia é importante
ressaltar que houve uma celeridade nas audiências de custódia do Estado como constatado
pelos dados coletados. Por óbvio, esse avanço seria previsto pois o tempo de
deslocamento e o ágil encontro tecnológico propiciam esse fato. Mas cabe um adendo,
pois apesar de ser benéfica a rapidez, perde-se a essência do encontro presencial que faz
o instituto ser tão imprescindível.
Por fim, a implementação das audiências virtuais facilitou e potencializou o tempo
entre a prisão e a observância do Judiciário logo após o ato. Porém, a essência do instituto
é o contato olho no olho entre o preso e as autoridades envolvidas e, portanto, por mais
que tenham ficado mais rápidas, não podem permanecer de maneira online, pois haveria
prejuízo ao autuado.
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RESUMO: A adoção é uma modalidade de constituição familiar caracterizada por “aceitar”
um estranho na qualidade de filho. Para a sua configuração, tem-se como base a norma
constitucional e o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA). Ou seja, o processo de
adoção obedece uma série de regras, incluindo o período de estágio de convivência.
Ocorre que em determinados casos, tem-se realizado a devolução de crianças e
adolescentes à fila de espera, o que tem gerado inúmeros debates sociais e jurídicos.
Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo discorrer a respeito da
presente situação, apresentando a possibilidade ou não de aplicação do instituto da
responsabilidade civil nesses casos. Na metodologia, trata-se de uma revisão da literatura,
baseada em artigos científicos, doutrina jurídica, jurisprudência e legislação vigente. Nos
resultados, chegou-se à conclusão de que a “devolução fática” de filho já adotado
caracteriza ilícito civil, capaz de suscitar amplo dever de indenizar.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Adoção. Convivência. Desistência.
ABSTRACT: Adoption is a form of family constitution characterized by “accepting” a
stranger as a child. For its configuration, the constitutional norm and the Statute of the
Child and Adolescent (ECA) is based. That is, the adoption process obeys a series of rules,
including the period of internship. It turns out that in certain cases, children and
adolescents have been returned to the waiting line, which has generated numerous social
and legal debates. Given this scenario, the present study aims to discuss this situation,
presenting the possibility or not of the application of the Institute of Civil Liability in these
cases. In the methodology, it is a literature review, based on scientific articles, legal doctrine,
jurisprudence and current legislation. In the results, it was concluded that the “factual
return” of a child already adopted characterizes civil illicit, capable of arising a broad duty
to indemnify.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos bens mais tutelados pelo indivíduo é a família. Ela constitui o alicerce para
o crescimento e desenvolvimento humano. Devido a sua importância, o Direito brasileiro
trata de maneira específica os assuntos relacionados à família dentre os mais variados,
encontra-se, para fins desse estudo, o instituto da adoção.
Como explica Macedo (2012) a adoção é uma modalidade de constituição familiar
caracterizada por “aceitar” um estranho na qualidade de filho, uma vez que não houve uma
relação biológica, mas de manifestação de vontade e/ou de sentença judicial.
A norma jurídica brasileira traz em seu bojo as regras para a adoção. Por meio do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais leis infraconstitucionais, encontra-se
os requisitos, obrigações e direitos relacionados à adoção. Dentre eles, encontra-se o
período de estágio de convivência entre os pretendentes e o adotando.
Conforme preconiza o ECA em seu art. 46, a adoção é precedida por um período de
estágio de convivência com a criança ou adolescente, cujo prazo não é superior a 90
(noventa) dias, observados a faixa etária do adotando e as particularidades de cada caso.
Ocorre que na vida prática, os pretendentes em alguns casos desistem da adoção
no período de convivência. Essa ruptura gera de imediato danos psicológicos e emocionais
à criança ou adolescente, uma vez que se cria uma expectativa de se adentrar em uma
família.
Esse ato vem sendo discutido no Direito no sentido de abrir a possibilidade de
reparação. In casu, estar-se a falar da Responsabilidade Civil. Assim, esse estudo teve como
objetivo analisar a aplicabilidade (ou não) do instituto da Responsabilidade Civil nos casos
de desistência por parte dos pretendentes no período de convivência no processo de
adoção.
A problemática dessa pesquisa se baseia na seguinte questão: podem os
adontandos terem direito à reparação civil pelo abandono gerado pelos pretendentes no
processo adotivo?
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A discussão sobre esse tema é de suma importância, uma vez que pouco se discute
sobre esse ato quando se discute sobre a adoção. Desta feita, a finalidade desse estudo foi
trazer os principais aspectos envolvendo a adoção e a responsabilidade civil e apresentar
os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a presente matéria.
2. METODOLOGIA
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Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão de literatura, constituído de estudo
bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de leituras das
leis, da Constituição Federal, de revistas jurídicas, de livros e artigos vinculados à análise
do tema por ora proposto, e de outras doutrinas disponíveis relacionadas ao tema.
A presente pesquisa foi realizada mediante o levantamento de documentos. Assim, a
coleta de dados é resultado de uma busca feita em bases de dados, tais como: Scielo;
Google Acadêmico, dentre outros, entre abril e maio de 2022. Os descritores foram: Adoção
brasileiro. Responsabilidade Civil. Convivência. Desistência. A abordagem qualitativa de
investigação foi utilizada neste trabalho. O método da pesquisa se pautou no indutivo.
3. DA ADOÇÃO: ASPECTOS GERAIS
Antes de iniciar a discussão desse assunto, é necessário esclarecer alguns pontos.
Nesse caso, apresentam-se nos parágrafos seguintes os aspectos gerais envolvendo o
instituto da adoção.
No Brasil, a adoção é encontrada desde o tempo da colonização. No início era um
pretexto para fazer caridade, onde “pessoas abastadas traziam para seus lares os chamados
‘filhos de criação’, os quais, não raro, ajudavam nos afazeres domésticos” (MACEDO, 2012,
p. 27).
Sem se aprofundar no seu processo histórico, tem-se como base para se entender
a adoção, a priori, a Constituição Federal de 1988. Pela norma constitucional, adotou-se o
princípio da igualdade entre os filhos, independente da ligação biológica. Assim, nesse
novo modelo, a adoção “tem por finalidade precípua inserir, de forma integral e definitiva,
a criança ou adolescente em um novo ambiente familiar” (SANTOS, 2013, p. 45).
Na literalidade de seus artigos, a adoção é encontrada no texto constitucional no
seguinte artigo:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (BRASIL, 1988).
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O § 6º deste mesmo artigo, “assevera que os filhos havidos ou não da relação de
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação” (SANTOS, 2013, p. 45).
Além da Constituição, há também de se mencionar, no que tange ao instituto da
adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que através da Lei nº. 8.069/90
busca garantir acima de tudo o bem estar da criança, por meio do garantismo jurídico da
educação, da inclusão social ou mesmo na adoção.
Em seu texto, principalmente no art. 43 do ECA, a adoção será sempre concedida
quando forem verificados os reais benefícios que o adotando terá. Além disso, o ECA trouxe
a possibilidade de adoção por ambos os cônjuges ou concubinos. Entretanto, para que a
adoção seja efetiva, é preciso que um desses pares tenham 21 anos de idade completos e
comprovar a estabilidade financeira e social da família, conforme aduz o art. 42. Há ainda,
no mesmo artigo, a observância na diferença de idade entre 16 anos do adotante e do
adotado.
De maneira ampla, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) possui os seguintes
requisitos gerais de adoção:
3 A idade mínima dos candidatos a adotantes é de 21 anos;
4 A pessoa que for ser adotada deve ter no máximo 18 anos, a não ser
que a mesma já conviva com a adotante;
5 Diferença de idade mínima entre o adotante e o adotado é de 16
anos;
6 Ascendentes (avós, bisavós) e descendentes (filhos e netos) não
podem adotar seus parentes;
7 Não importa o estado civil do adotante;
8 A adoção requer a concordância dos pais biológicos, salvo em caso
de paternidade desconhecida ou quando estes tiverem perdido o
pátrio poder;
9 A adoção de adolescente maior de 12 anos, também necessita da
concordância dos pais biológicos, salvo em caso de paternidade
desconhecida ou quando estes tiverem perdido o pátrio poder; e
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10 Antes de concretizada a adoção é necessário fazer um estágio de
convivência entre o adotado e adotante.
(GONÇALVES, 2014, p. 58).
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Cabe mencionar a Lei nº. 12.010/09, conhecida como a Lei da Adoção. Em seu texto
destaca-se que o atual ordenamento jurídico contempla duas formas de adoção, ambas
plenas e submetidas a processo judicial: “a adoção de menor (regulamentada pelo ECA) e
adoção de maior de idade – disciplinada pelo Código Civil, mas a ela se aplicando também,
no que couber, as regras do ECA” (MACEDO, 2012, p. 31).
Verifica-se que a lei trouxe para a realidade a finalidade da adoção, buscando sempre
o melhor para a criança e para o adolescente. Não é apenas no âmbito patrimonial e formal
que a adoção reside, mas sim em questões emotivas, surgidas nas mais diferentes formas
e situações.
4 O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO
Além de descrever sobre os aspectos relacionados à adoção, também é importante
fazer uma revisão sobre outro instituto relacionado ao tema aqui analisado: a
responsabilidade civil. Em seu conceito inicial, Nader (2018) relaciona a responsabilidade
civil ao direito obrigatório de reparação de uma conduta que gerou prejuízo a terceiro.
Nos dizeres de Gonçalves (2020) esse instituto se baseia na obrigatoriedade de um
indivíduo em ressarcir os prejuízos causados a outrem, em decorrência de um ato ilícito ou
mesmo lícito. Nota-se, a priori, que o que impera na responsabilidade civil é um dano que
tenha surgido por motivação de outra pessoa.
Cabe lembrar também que na responsabilidade civil, a omissão também se
enquadra. Como explica Oliveira (2018) a responsabilização na seara civilista é entendida
como toda ação ou omissão que traga efeitos negativos a outra pessoa. É uma ação (ou
omissão) que gere uma violação de uma norma legal ou de natureza contratual.
Por fim, explica o renomado autor Sérgio Cavalieri Filho (2021) que a
responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que se originou da violação de dever
jurídico originário.
Com os conceitos acima descritos, fica claro de se ter uma ideia de que qualquer
ação que venha violar uma norma jurídica e consequentemente trazer algum dano para
um terceiro é configurado como a responsabilidade civil (OLIVEIRA, 2018). O seu texto
normativo pode ser encontrado no seguinte artigo civilista:
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Art. 186. Aquele, que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
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(BRASIL, 2002)
A doutrina jurídica traz os pressupostos do presente instituto, que são: a conduta
humana, o dano e o nexo de causalidade. O primeiro corresponde a ação ou omissão
voluntária praticada por um indivíduo. A voluntariedade, como explica Filho (2021) é ter a
consciência da ação cometida. Ela deve existir tanto na responsabilidade subjetiva (culpa)
quanto na objetiva (risco).
O dano é o pressuposto para a existência da reparação, ou seja, sem ele não de se
falar em responsabilidade civil. Esclarece Gonçalves (2020) que o dano é a lesão a um
interesse jurídico, patrimonial ou extrapatrimonial causado pela ação (ou omissão) de um
agente. Todo dano deve ser reparado, ainda que se consiga voltar ao estado anterior das
coisas (status quo ante).
Ainda dentro desse pressuposto, importante mencionar os seus tipos: dano moral e
dano material. O dano moral (também denominado de dano extrapatrimonial) é aquele
onde os efeitos do ato ilícito do agente fere o psicológico e emocional da vítima. Para isso,
é imperioso observar os efeitos relacionados à tristeza, dor ou sofrimento, ou qualquer
outro que traga a certeza de instabilidade emocional e psicológica gerada pelo dano. Para
Nader (2018) o dano moral representa uma afronta à dignidade da pessoa humana, pois
gera emoções negativas à vítima, tais como angústia, sofrimento, humilhação, dor, etc., o
que não pode ser confundido como mero dissabor ou aborrecimento.
Já o dano material se configura no prejuízo direto ao patrimônio da vítima. É uma
lesão causada ao patrimônio, consequentemente gerando perda ou deterioração total ou
parcial dos bens materiais que lhe pertenciam (NADER, 2018).
Por fim, encontra-se o nexo de causalidade. Este é a ponte de ligação entre o dano
e a conduta do agente. Teixeira et al. (2021) acentua que a doutrina jurídica brasileira
adotou nesse caso, a Teoria da Causalidade Adequada, pelo qual se considera na
percepção do nexo causal somente o antecedente abstratamente idôneo à produção do
efeito danoso.
Em relação aos tipos, a responsabilidade civil pode ser objetiva e subjetiva. Na
responsabilidade objetiva, esta é caracterizada pelo fato de que a pessoa causadora do
dano não realizou a ação de forma intencional ou seja, não tinha o objetivo de causar dano,
e nem culposo. Ou seja, essa responsabilidade independe da intenção do ato, bastando
somente que ele aconteça para gerar o dever indenizatório (OLIVEIRA; MELO, 2019).
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Na responsabilidade subjetiva, para a sua configuração é preciso que o agente tenha
dolo ou culpa em relação ao dano causado. Nesse caso, há uma conduta consciente,
negligente ou imprudente do indivíduo para que seja configurada a responsabilidade
(OLIVEIRA; MELO, 2019).
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Feito essas ponderações gerais a respeito desse instituto, parte-se para a discussão
central desse estudo: aplicação da responsabilidade civil (ou não) aos casos de desistência
de adoção.
5. A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PRETENDENTES À ADOÇÃO
PELA DESISTÊNCIA DA MEDIDA DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA
Conforme já mencionado anteriormente, a adoção no Brasil, para a sua efetivação,
precisa respeitar determinados requisitos. Para fins desse estudo, foca-se no período de
estágio de convivência entre os pretendentes e os adotandos. Esse período, como bem
ilustra Carvalho (2017) serve como parâmetro para vislumbrar se a relação entre as partes
poderá resultar em sucesso, ou seja, se há uma criação de vínculo afetivo.
Ocorre que nos últimos anos, tem-se percebido uma corrente bastante “ruim” nos
processos de adoção: a devolução do adontando ao processo inicial de adoção. Ou seja,
no período de convivência as partes não chegaram a um bom convívio ou não se criou
laços de afinidade (essencial para que a adoção seja configurada), o que traz como efeito
a devolução da criança ou adolescente na fila de espera para uma próxima adoção.
A título de informação, em recente pesquisa feita em 11 (onze) estados brasileiros,
mostraram que em 5 (cinco) anos, forma registrados 172 casos de “devolução” de crianças
e adolescentes candidatos à adoção (GAGLIANO; BARRETTO, 2021). Em alguns casos,
muitos candidatos experimentaram mais de uma situação de desistência.
Esse ato tem gerado inúmeros debates tanto na parte jurídica quanto social. O que
se tem debatido principalmente é a aplicação da responsabilidade civil nesses casos. Para
melhor entender sobre essa questão, Gagliano e Barretto (2021) acentuam que deve-se
primeiramente sedimentar a avaliação em três etapas: desistência ocorrida durante o
estágio de convivência em sentido estrito; desistência no âmbito da guarda provisória para
fim de adoção e desistência depois do trânsito em julgado da sentença de adoção.
A primeira é encontrada no corpo do texto do art. 46 do ECA. Nesse caso, como
essa fase tem por característica ser uma espécie de teste acerca da viabilidade da adoção,
entende-se que, regra geral, a desistência em prosseguir com o processo de adoção nessa
etapa é legítima e não autoriza a reparação civil. Insta salientar, que trata-se do estágio de
convivência no sentido estrito, descolado da guarda provisória dos adotandos (GAGLIANO;
BARRETTO, 2021).
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A segunda etapa - desistência no âmbito da guarda provisória para fim de adoção a convivência entre adotantes e adotados não ocorrerá mais no abrigo, e sim no lar dos
adotantes. Por isso, a desistência da adoção, nesse contexto, se afigura muito mais
complexa e dura do que o insucesso do estágio de convivência em sentido estrito, uma
vez que rompe uma convivência sociofetiva consolidada, atraindo a incidência das regras
de responsabilidade civil, para além da impossibilidade de nova habilitação no cadastro
nacional (GAGLIANO; BARRETTO, 2021).
A terceira etapa - desistência depois do trânsito em julgado da sentença de adoção
- se remete ao posto no art. 39, § 1º do ECA que aduz que uma vez transitada em julgado
a sentença, a adoção se torna irrevogável. De acordo com Pereira (2020, p. 450) “não há
nenhuma previsão legal de ‘desadoção’. Uma vez filho, adotado ou não, será para sempre,
pois filhos e pais mesmo depois da morte permanecem vivos dentro da gente”.
Dessa forma, entende-se que nesse caso, inexiste, no ordenamento brasileiro, base
jurídica para “devolução” de um filho após concretizada sua adoção (GAGLIANO;
BARRETTO, 2021). Em outras palavras, uma vez adotado, não existe um ex-adotado.
Muito se questiona as razões e motivações que levam a devolução de uma criança
ou adolescente após o período de convivência. Ao discorrer sobre essa questão, Falcão
(2017) que muitos pretendentes alegam que os adotandos, motivado pela vulnerabilidade
que lhe é imanente, são difíceis de lidar. São “indomáveis”, “custosos”, “rebeldes” e outros
adjetivos negativos.
Esses argumentos, naturalmente, não correspondem ao que se encontra na lei
brasileira, uma vez que a Constituição Federal não permite a diferenciação entre filhos em
função da sua origem. Além disso, Moreira e Marinho (2019) acrescentam afirmando que
os filhos biológicos podem apresentar os mesmíssimos problemas ou questões, sem que
se cogite de sua potencial devolução.
De todo modo, fica claro constatar que a devolução de uma criança à fila de adoção
fere o próprio processo de adoção, porque ao contrário da biológica, ela é planejada,
programa e responde a todo um mecanismo burocrático, cheios de regras e condicionantes
(MOREIRA; MARINHO, 2019).
No entanto, o que mais chama a atenção são os efeitos que esse ato causa nos
adotandos. Muitos deles ficam anos na fila a espera de serem adotados. Quando a
expectativa é sanada por meio do processo, quando ele não é finalizado, traz à criança e
ao adolescente uma série de desrespeitos a sua personalidade e ao seu estado emocional.
Na área da Psicologia, por exemplo, profissionais vem expondo que crianças que
sofreram a situação de serem “devolvidas” pela família adotante, acabaram por criar
resistência a novas interações sociais ou a ter vínculos afetivos com outros, uma vez que
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acabaram perdendo a confiança que depositava nos relacionamentos familiares (MOREIRA;
MARINHO, 2019).
Dias (2017) ressalta que frequentemente, quando uma criança ou adolescente é
devolvido, desenvolve um sentimento de culpa pela situação que enfrenta. É como se seu
futuro lar não fosse mais ser seu por culpa exclusiva sua. Ela caracteriza o que está passando
como forma de castigo por sua conduta.
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De todo modo, a rejeição traz a essas crianças e adolescentes uma série de
consequências adversas. Bertoncini e Campidelli (2018) destacam que a exclusão e a
rejeição são humilhantes e pretendem sê-lo, pois visam a que a vítima da rejeição comece
a se ver como inferior e imperfeita socialmente. Além disso, a descontinuidade de laços
afetivos emocionalmente relevantes para o menor leva a dificuldades na estruturação do
self e dirigem à insegurança pessoal, medo e falta de confiança no outro.
Em que pese esses danos causados aos menores, a jurisprudência brasileira já vem
decidindo sobre a inclusão ou não da responsabilidade civil nesses casos, o que será
analisado no tópico seguinte.
5.1 DOS POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS
Como mostrado no decorrer desse estudo, há um flagrante caso de que a
responsabilidade civil deva ser aplicada no caso em análise. Isso decorre pelo fato de que
a aplicação da sanção de natureza civil, na forma pecuniária, poderá acarretar, dessa
maneira, a prevenção nas devoluções de crianças e adolescentes às instituições de
acolhimento, amparando, assim, os direitos constitucionais garantidos às pessoas em
desenvolvimento, notadamente por se tratarem de sujeitos que passam por
transformações de diversas ordens, precavendo, ainda, a geração de mais danos de ordem
moral nos institucionalizados (MACIEL, 2018).
No entanto, alguns tribunais têm entendimento diverso ao acima exposto.
Entendem que esse instituto não se aplica ao caso em questão. Para esclarecer esse
posicionamento, cita-se a seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ABUSO DE DIREITO.
INOCORRÊNCIA. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. DESISTÊNCIA DA
ADOÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Considerando
que a função do estágio de convivência é, justamente, buscar a
adaptabilidade do (s) menor (es) ao (s) adotante (s) e deste (s) à (s)
criança (s), quando esta adaptação não ocorre e há desistência da
adoção durante este período, não há configuração de qualquer ato
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ilícito ensejador de dano moral ou material. Assim, deve ser
mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA,
POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70079126850, Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em
04/04/2019). (grifo meu)
Denota-se da decisão em tela que, antes da prolação da sentença determinando a
adoção da criança ou do adolescente ao adotante, isto é, durante o período do estágio de
convivência, não há vedação legal à devolução do adotando. Esse ponto já fora
mencionado anteriormente por Gagliano e Barretto (2021). Por esse entendimento, o
período de estágio é apenas para conhecimento das partes, para verificar se há afinidade,
empatias e principalmente, se existe afeto. Caso não exista, não há porque “obrigar” os
pretendentes a adotar uma criança ou adolescente que almejam ou queiram.
No entanto, esse ponto de vista é amplamente combatido na doutrina e em outras
decisões judiciais. Na visão de Bordallo (2018, p. 282):
A devolução do adotando no curso do estágio de convivência, por si
só, já é uma violência para com este. Ficando demonstrado que os
adotantes agiram com abuso de direito, está caracterizada a prática
de ato ilícito, podendo e devendo haver a responsabilização civil
destes.
Em julgado com entendimento semelhante, ressaltou que:
A condenação por danos morais daqueles que desistiram do
processo de adoção, que estava em fase de guarda, de forma
abrupta e causando sérios prejuízos à criança, encontra guarida
em nosso direito pátrio, precisamente nos art. 186 c/c arts. 187 e
927 do Código Civil. A previsão de revogação da guarda a qualquer
tempo, art. 35 do ECA, é medida que visa precipuamente proteger e
resguardar os interesses da criança, para livrá-la de eventuais maus
tratos ou falta de adaptação com a família, por exemplo, mas não
para proteger aqueles maiores e capazes que se propuserem à
guarda e depois se arrependeram (TJMG - Apelação Cível
1.0024.11.049157-8/002, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim
Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2014,
publicação da súmula em 23/04/2014). (grifo meu)
Inicialmente, a palavra ônus significa encargo. Ônus da prova, portanto, é o
encargo de trazer elementos capazes de certificar uma situação. Ou seja, de comprová-la.
No entanto, não pode ser confundido com dever, porquanto o dever implica em um direito
de outrem (BASTOS, 2019).
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Importante mencionar que a única sanção prevista, atualmente, na legislação
brasileira concernente à devolução de crianças ou adolescentes à instituição de
acolhimento é a prevista no §5º, do artigo 197-E, do ECA, que expõe que a desistência do
pretendente à adoção, após o trânsito em julgado da sentença, “importará na sua exclusão
dos cadastros de adoção e na vedação da renovação da habilitação”, não sendo nada
explanado acerca de eventual possibilidade de pagamento indenização ao envolvido
(BRASIL, 1990).
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Todavia, Maciel (2018) defende que independentemente de ser a criança ou o
adolescente devolvido durante o estágio de convivência ou após o deferimento da adoção,
tal atitude viola, de forma indireta, o princípio constitucional da isonomia filial, uma vez
que, na constituição de uma família natural, os pais não têm como desistir da parentalidade
com a simples entrega dos filhos, sendo nesses casos, necessário todo o envolvimento da
rede de proteção para a manutenção do filho no bojo familiar.
A irrevogabilidade da adoção serve para dar uma segurança jurídica para o
adotado e para garantir sua isonomia filial, de modo que a desistência da adoção se
equipararia a um retrocesso, tendo em vista que “os filhos decorrentes da adoção se
sujeitariam à extinção do vínculo da parentalidade-filiação por força de possível revogação
da adoção, como era prevista no Código Civil de 1916” (MACIEL, 2018, p. 169).
De todo modo, finaliza-se esse estudo entendendo que a responsabilidade civil
deve ser aplicada a essa situação aqui debatida, como forma de evitar que novos casos de
devolução surjam, que traga maior seriedade ao processo adotivo e que principalmente,
não traga prejuízos morais aos adotandos.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo tinha como finalidade discutir sobre a aplicação do instituto da
responsabilidade civil nos casos de devolução de crianças e adolescentes no decorrer do
processo adotivo. Cabe lembrar que a adoção tem a finalidade de consagrar o interesse da
criança e do adolescente e o que realmente lhe traga vantagens, tentando-se, com isso,
amenizar, de alguma forma, a dor e o sofrimento que já se teve em sua família biológica,
de modo que a sua colocação em uma família substituta deve ser avaliada “no âmbito do
afeto, que deve ser tratado como um valor jurídico.
O ato de devolver esses indivíduos por si só já transparece a imagem de serem
considerados como mero objetivos, sem valor algum. Isso vai em desacordo com uma série
de principais constitucionais, dentre os quais, o da dignidade da pessoa humana, uma vez
que esse ato traz uma série de consequências nocivas aos adotandos.
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Além de gerar sofrimento e infinita tristeza ao adotando, sua devolução à casa de
acolhimento pode impedir ou obstaculizar uma nova tentativa de colocação em família
substituta, seja pela resistência nos demais casais habilitados, seja por uma provável
dificuldade de adaptação da criança a uma nova adoção, caso venha a apresentar problema
psicológico temporário ou permanente.
Ainda que haja julgados contra a aplicação da responsabilidade civil nesses casos,
nesse estudo, entende-se que a “devolução fática” de filho já adotado caracteriza ilícito
civil, capaz de suscitar amplo dever de indenizar, e, potencialmente, também, um ilícito
penal (abandono de incapaz, previsto no art. 133 do CP), sem prejuízo de se poder
defender, para além da impossibilidade de nova habilitação no cadastro, a mantença da
obrigação alimentar, uma vez que os adotantes não podem simplesmente renunciar ao
poder familiar e às obrigações civis daí decorrentes.
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RESUMO: O propósito do presente Artigo Científico é analisar a técnica de decisões
intermediárias empregada pela Justiça brasileira, em especial o Supremo Tribunal Federal,
no Controle de Constitucionalidade. Acredita-se que, ao empregar tal técnica, a
relativização do binômio constitucionalidade/inconstitucionalidade pode acarretar em
manipulação do ordenamento jurídico e ativismo judicial. Com esse objetivo, buscou-se
revisar a bibliografia acerca do tema, bem como analisar dois casos concretos julgados
pela Corte Constitucional brasileira, nos quais foi empregada a referida técnica, com vistas
a verificar a ocorrência de ativismo judicial. Utilizou-se como método a pesquisa
bibliográfica e documental, analisando a produção doutrinária, a legislação e a
jurisprudência.
Palavras chaves: Direito Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Técnica de
Decisões Intermediárias. Ativismo Judicial.
ABSTRACT: The purpose of this Scientific Article is to analyze the intermediate decision
technique used by the Brazilian Justice, in particular the Federal Supreme Court, in the
Judicial Review. It is believed that, when using this technique, the relativization of the
constitutionality/unconstitutionality binomial can lead to manipulation of the legal system
and judicial activism. With this objective, we sought to review the bibliography on the
subject, as well as to analyze two specific cases judged by the Brazilian Constitutional Court,
in which the referred technique was used, verifying the occurrence of judicial activism. The
bibliographic and documental research was used as a method, analyzing the doctrinal
production, legislation and jurisprudence.
Keywords: Constitutional Law. Judicial Review. Intermediate Decision Techniques. Judicial
Activism.
INTRODUÇÃO
A Constituição de 1988 deu importância relevante ao controle de
constitucionalidade no Direito Constitucional pátrio e no ordenamento jurídico como um
todo. Controle de Constitucionalidade é a técnica utilizada pelos Tribunais, sobretudo o
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Supremo Tribunal Federal, para analisar ou verificar a compatibilidade de normas
infraconstitucionais. O parâmetro utilizado é a Constituição e o objeto de controle são as
leis e os atos normativos emanados pelas autoridades competentes.
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Quando uma norma não se compatibiliza com a Constituição ela é declarada
inconstitucional e a consequência dessa decisão é a sua nulidade, possuindo efeito
retroativo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal adota técnicas de decisão que mitigam a
dicotomia constitucionalidade/inconstitucionalidade quando da análise do caso concreto
se verificar que a nulidade da norma e seu consequente efeito retroativo acarretem
prejuízos maiores do que permitir a sua permanência em vigor. Tais técnicas são chamadas
de técnicas de decisão intermediárias.
As sentenças intermediárias proferidas por meio dessas técnicas de decisão em
controle de constitucionalidade são classificadas em interpretativas ou manipulativas. As
primeiras correspondem às sentenças intermediárias em que, dentre as possíveis
interpretações, o julgador seleciona a que melhor efetiva o disposto na Constituição, ou
até mesmo suprime significados que se mostrem inconstitucionais (BARROSO, 2019).
Já as decisões manipulativas são aquelas a que o julgador atribui significados que
não podem ser diretamente extraídos da norma analisada no controle de
constitucionalidade, com a finalidade de compatibilizá-la com a Constituição (BARROSO,
2019).
Por se mostrar uma atuação mais criativa do julgador, uma vez que amplia ou
modifica o conteúdo e o alcance da norma, a análise das decisões manipulativas será o
objeto de análise deste artigo.
O objetivo geral do presente artigo é demonstrar que a relativização do binômio
constitucionalidade/inconstitucionalidade pode acarretar em manipulação do
ordenamento jurídico e ativismo judicial. Como método, será empregada revisão
bibliográfica e análise de duas decisões da Corte Constitucional brasileira em que se verifica
o emprego das técnicas apresentadas, buscando, por meio de comparação, verificar e
demonstrar a utilização das técnicas de decisões intermediárias, com foco nas sentenças
manipulativas.
1 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Controle de Constitucionalidade é uma técnica que objetiva aferir a adequação e
a compatibilidade de leis ou atos normativos frente à Constituição. Tal controle decorre do
princípio da supremacia formal da Constituição, consubstanciado na superioridade da
Carta Magna sobre as demais leis.
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Decorrente desse princípio também se verifica que a Constituição Federal de 1988
pode ser classificada como rígida, pois impõe observar um procedimento especial para
alteração.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Nesse sentido, segundo Lenza (2020):
[...] como requisitos fundamentais e essenciais para o controle,
lembramos a existência de uma constituição rígida e a atribuição de
competência a um órgão para resolver os problemas de
constitucionalidade, órgão este que variará de acordo com o sistema
de controle adotado.
No Brasil, onde se adotou os pressupostos de controle de constitucionalidade
forte, há a previsão de existência de um órgão dotado de legitimidade para realizar esse
controle.
Em regra, cabe ao Poder Judiciário realizar tal tarefa, não obstante também possa
ser feito pelos Poderes Legislativo e Executivo, e até mesmo pelos Tribunais de Contas,
segundo entendimento jurisprudencial.
A depender do modelo de controle a ser empregado há um órgão competente e
são dois os modelos: controle difuso e controle concentrado.
O controle difuso se dá pela análise da constitucionalidade de uma norma em um
caso concreto e a competência é de qualquer órgão do Poder Judiciário. Já o controle
concentrado, também chamado de controle abstrato, não verifica a norma sob um caso
concreto, pois o seu objeto é resguardar a própria Constituição. O objeto do presente
trabalho é o controle abstrato de constitucionalidade.
O resultado desse controle pode ser pela constitucionalidade da norma ou pela
inconstitucionalidade, que, neste caso, poderá ser por ação ou omissão do Poder Público
emanador da norma analisada.
1.1 Relativização do binômio constitucionalidade/inconstitucionalidade
Segundo Barroso (2019):
A declaração de inconstitucionalidade tem, como regra, eficácia
retroativa ou ex tunc, desconstituindo quaisquer efeitos
eventualmente produzidos pela lei, de forma a restabelecer as partes
ao estado anterior àquele em que se encontravam quando a norma
foi produzida. (grifo do autor)
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Sendo assim, quando o órgão julgador declara uma lei ou ato normativo
inconstitucional é como se tal norma já tivesse nascido morta, ou seja, nenhum efeito por
ela produzido deverá ser mais considerado.
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No entanto, segundo o mesmo autor, admite-se no Direito pátrio a mitigação
dessa regra quanto à retroatividade da eficácia da decisão pela inconstitucionalidade se se
verificar que geraria mais danos que a sua permanência. Trata-se de uma relativização do
binômio constitucionalidade/inconstitucionalidade.
A mitigação dessa nulidade é explicada por Barroso (2019):
[...] o Supremo Tribunal Federal adota técnicas de decisão
intermediárias, por meio das quais produz comandos que se colocam
entre a declaração de inconstitucionalidade, com a nulidade da
norma, e o reconhecimento da constitucionalidade da lei.
Sendo assim, por meio dessa técnica, ao declarar a inconstitucionalidade da norma,
o julgador modula seus efeitos, preservando a parte que poderia ser mais danosa, caso
impugnada.
2.DECISÕES INTERPRETATIVAS E DECISÕES CONSTRUTIVAS
As decisões proferidas por meio das técnicas de decisão intermediárias se
classificam em interpretativas ou construtivas, estão últimas também chamadas de
decisões manipulativas. Tal classificação leva em conta o grau de atuação criativa do
julgador.
De acordo com Barroso e Mello (2019):
(i) as decisões interpretativas constituem julgados por meio dos quais
o intérprete atribui significado à norma, a partir do seu próprio
programa normativo, ainda que esse significado não seja o mais
evidente. Nesse caso, há atuação criativa do juiz, uma vez que um
sentido menos óbvio, em alguma medida, é acrescentado à norma;
(ii) as decisões construtivas (manipulativas) são aquelas por meio das
quais o intérprete ajusta o significado das normas, adicionando-lhe
ou substituindo-lhe conteúdos que não podem ser extraídos
diretamente do seu programa normativo. Nessa hipótese, a atuação
criativa do juiz é ainda maior, muito embora deva ser justificada à luz
do ordenamento jurídico.
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Muito importante é a ressalva feita pelos autores de que a expressão
“manipulativa” deve ser entendida como uma forma de manejo da decisão e não no
sentido negativo de deformação da norma.
2.1 Espécies de Decisões Interpretativas
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As decisões interpretativas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal podem ser
conforme a Constituição, quando, segundo Barroso e Mello (2019):
(a) se promove a leitura da norma infraconstitucional da forma que
melhor realize o sentido e o alcance dos valores e fins constitucionais
a ela subjacentes;
(b) se declara a não incidência da norma a uma determinada situação
de fato;
(c) se exclui
inconstitucional.

uma

determinada

interpretação

reputada

Por outro lado, podem as decisões interpretativas ser de nulidade parcial sem
redução de texto, “implicando a exclusão de um determinado significado que poderia ser
conferido à lei, por ter sido considerado inconstitucional”. Ou ainda sem a pronúncia de
nulidade e apelo ao legislador para que atue, especialmente nos casos de
inconstitucionalidade por omissão (BARROSO; MELLO, 2019).
Finalmente, temos a espécie “declaração de lei ainda constitucional em trânsito
para a inconstitucionalidade”, quando:
[...] à luz de circunstâncias de fato juridicamente relevantes, mas
notadamente em mutação, reconhece que a norma ainda é
compatível com a Constituição, dadas particularidades da situação,
mas antecipa que, uma vez findo o processo de mutação, a norma
terá se tornado inconstitucional, podendo-se instar o legislador a agir
antes que isso ocorra (BARROSO; MELLO, 2019).
2.2 Espécies de Decisões Construtivas (Manipulativas)
O gênero decisões manipulativas possui três espécies, segundo Barroso e Mello
(2019):
(i) decisões aditivas: são decisões construtivas que declaram a
presença de uma inconstitucionalidade por omissão parcial [...] e,
para evitar sua invalidação total, adicionam a ela o conteúdo faltante.
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(ii) decisões aditivas de princípio: trata-se de subespécie de decisão
aditiva, por meio da qual, em lugar de adicionar o conteúdo
necessário a suprir a omissão parcial, se estabelecem diretrizes e
parâmetros para que o legislador ou as demais instâncias o façam [...]
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(iii) decisões substitutivas: são [...] que declaram a
inconstitucionalidade de parte de uma norma [...], substituindo a sua
porção ilegítima pelo conteúdo que a compatibiliza com a
constituição [...].
Com exceção das decisões aditivas de princípio, as demais espécies são as que
conferem mais espaço para atuação do julgador, uma vez que adicionam conteúdo à
norma omissa ou confere interpretação diversa do texto.
3 ATIVISMO JUDICIAL
Em primeiro lugar, cabe definir o conceito de ativismo judicial. Conforme ensina
Copetti Neto e Cirne (2020) “o ativismo judicial vincula-se ao exercício discricionário e
ilimitado das funções do Poder Judiciário” e continua explanando que “refere-se à conduta
dos tribunais e de juízes no desempenho das suas funções. [...] insere-se e se relaciona aos
critérios utilizados nas decisões judiciais”.
Por outro lado, cita Barroso (2019) que:
[...] a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais
ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos
outros dois Poderes. Em muitas situações, sequer há confronto, mas
mera ocupação de espaços vazios.
É possível extrair, portanto, que ativismo judicial é uma conduta atribuída ao
julgador quando este, no desempenho de sua função, extrapola o seu espaço de atuação,
buscando conferir nova ou extensiva interpretação da norma.
A motivação dessa atuação é a necessidade de concretizar direitos, buscar justiça
ou atualizar o ordenamento jurídico à sociedade atual.
Há divergência na doutrina quanto aos benefícios e danos dessa atuação, todavia
é importante lembrar que “ao juiz não é dada a alternativa de deixar de decidir uma matéria
porque o Poder Legislativo ainda não se pronunciou a seu respeito ou porque se
manifestou de forma incompleta” (BARROSO; MELLO, 2019).
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De outro lado, o ativismo judicial deve respeitar certos limites da atuação, como
explica Copetti Neto e Cirne (2020):
[...] reforça-se a necessidade de fundamentação das decisões e de
respeito à Constituição no momento da realização da interpretação
e da utilização das técnicas ora discutidas, o que perpassa [...] pela
aplicação desses mecanismos somente nas hipóteses em que eles se
mostrarem pertinentes. Caso contrário, passa-se ao terreno
movediço do ativismo judicial e de sua arbitrariedade, subjetivismo e
discricionariedade.
4 BREVE ANÁLISE DE DOIS CASOS DE ATIVISMO JUDICIAL
O primeiro caso a ser analisado é a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
4277/DF, julgada em maio de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, a Corte
reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo. Esse julgado se trata de um caso
de controle abstrato de constitucionalidade, pois não cuidou de analisar um caso concreto
e sim garantir a observância de direitos fundamentais expressos na Constituição. É possível
ainda observar a utilização da técnica de decisões intermediárias no voto do ministro
relator.
Em seu voto, o relator ministro Ayres Britto, observa-se o emprego da espécie de
decisão interpretativa conforme a Constituição, aquela em que a leitura da norma
infraconstitucional é feita da forma que melhor concretize direitos e garantias
consubstanciados na Constituição.
No presente caso, o ministro Britto (2019) votou:
Começo este voto pelo exame do primeiro pedido do autor da ADPF
nº 132-RJ, consistente na aplicação da técnica da “interpretação
conforme a Constituição” aos incisos II e V do art. 19, mais o art. 33,
todos do Decreto-Lei nº 220/1975 (Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Rio de Janeiro). Técnica da “interpretação
conforme” para viabilizar o descarte de qualquer intelecção
desfavorecedora da convivência estável de servidores homoafetivos,
em comparação com a tutela juridicamente conferida à união
igualmente estável de servidores heterossexuais.
Como se vê, o julgador buscou interpretar uma lei estadual de modo a assegurar
a vedação ao preconceito em razão da “origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação”, inscrito no inciso IV do parágrafo 3º da Constituição.
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Trata-se claramente de um caso de ativismo judicial, pois mostra a atuação do
Judiciário ocupando um espaço vazio do ordenamento que não acompanhou a evolução
da sociedade.
De acordo com Barroso e Mello (2019):
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As decisões [...] ao reconhecer uniões estáveis entre pessoas do
mesmo sexo – criaram direito, a partir de um conteúdo que se
encontrava latente na ordem jurídica. Não havia, originalmente, uma
regra prevendo as conclusões que proclamaram. Ainda que fosse
possível extrair tais direitos do sistema jurídico como um todo, dos
princípios que o regem e dos valores que eles pressupõem, as
primeiras decisões que o fizeram foram além do teor literal das
normas e do significado que lhes era conferido até então. Portanto,
em alguma medida, inovaram.
Importante ainda ressaltar que se extraem fortes argumentos do pronunciamento
do relator e dos demais ministros, para não esquecer-se do que ensinaram Copetti Netto
e Cirne sobre a necessidade de fundamentação das decisões e observância da pertinência
da aplicação desses mecanismos.
Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, o combate à discriminação com
vistas a promover a tolerância, a restauração da liberdade e da identidade de qualquer
cidadão mostram-se aspectos mais importantes do que a literalidade da lei em análise.
O segundo caso em análise é a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510/DF,
julgada em maio de 2008 também pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, a
Corte levou a um novo entendimento acerca da utilização das células-tronco embrionárias.
Trata-se de mais um caso de controle abstrato de constitucionalidade, já que não
analisa um caso concreto, verificando a validade constitucional da norma em apreço frente
aos direitos fundamentais inscritos na Constituição Federal. Na ocasião, o então
Procurador-Geral da República propôs a referida ação alegando a inconstitucionalidade do
artigo 5º Lei 11.105/05 (Lei de Biossegurança), argumentando que a norma afrontaria os
preceitos constitucionais, como o direito à vida e a dignidade humana.
No julgamento da ADI, o ministro relator prolatou em seu voto a seguinte ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
DE
BIOSSEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº
11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANÇA).
PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO USO
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DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS
PARA FINS TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO.
NORMAS CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO DIREITO
FUNDAMENTAL A UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À
SAÚDE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA
ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANÇA CONTROLES DESNECESSÁRIOS
QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA
VISADAS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. I – O CONHECIMENTO
CIENTÍFICO, A CONCEITUAÇÃO JURÍDICA DE CÉLULAS-TRONCO
EMBRIONÁRIAS E SEUS REFLEXOS NO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE BIOSSEGURANÇA.
Dessa forma, não foi acolhida a alegação do Procurador-Geral da República,
mantendo a lei apreciada como constitucional. A corte entendeu que o uso de célulastronco embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos não caracteriza o crime
de aborto, bem como não viola o direito à vida.
Também é possível extrair do voto que a lei analisada não só é constitucional, não
violando os direitos fundamentais aduzidos pelo autor, mas funciona como garantidora de
outros direitos constitucionais, como a saúde, a dignidade e o planejamento familiar.
Do exposto, conclui-se que a atuação da Corte neste caso é um exemplo de
ativismo judicial, pois o Judiciário se ocupou de matéria que deveria ser do legislador, com
o intuito de dar interpretação jurídica que efetiva outro alcance da norma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do presente artigo foi analisar a técnica de decisões intermediárias
empregada principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, demonstrando que a
relativização do binômio constitucionalidade/inconstitucionalidade pode levar a
manipulação do ordenamento jurídico e ativismo judicial. De todo o exposto, é possível
concluir que o objetivo foi atingido.
A análise da questão demonstrou que no Controle de Constitucionalidade
realizado pela Corte, ao empregar as técnicas de decisões intermediárias, o julgador acaba
muitas vezes por ocupar o espaço que é, ou deveria ser, do Legislativo. A observação feita
sobre os dois julgados trazidos no tópico anterior restou por demonstrar claramente esta
conclusão.
Cumpre realçar, no entanto, que tal atuação não se mostra totalmente prejudicial
ao ordenamento jurídico, nem macula a separação dos poderes. Nesse ponto, importante
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anotar o que bem cita Habermas: “toda interpretação jurídica envolve uma disputa de
paradigmas”.
Como já dito, a interpretação dada à Constituição e às normas infraconstitucionais,
desde que com o cuidado necessário, é bastante salutar para garantir a efetividade de
direitos.
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Por fim, pode-se concluir que o ativismo judicial pode ser ferramenta de garantia
dos direitos fundamentais, do estado democrático de direito e da democracia.
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RESSOCIALIZAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: APENADOS E EGRESSOS COMO SUJEITOS
DE DIREITOS
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RESUMO: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que pretende
demonstrar a importância da efetividade dos direitos humanos a serem cumpridos aos
sujeitos que encontram-se cumprindo pena privativa de liberdade. Entende-se que toda
pessoa humana possui direitos irrevogáveis, intransmissíveis e indisponíveis, os quais
devem ser cumpridos, garantidos e efetivados pelo Estado. Sabe-se que a liberdade e os
direitos políticos são suspensos temporariamente quando da sentença de pena privativa
de liberdade, no entanto, os demais direitos humanos e fundamentais permanecem.
Portanto, importante que o Estado garanta os direitos humanos em sede de prisão, a fim
de que os mesmos sejam de grande valia quando da ressocialização desses sujeitos,
enfrentando e minimizando os problemas a serem enfrentados quando do retorno a
sociedade, levando ainda em consideração que a máxima da pena privativa de liberdade é
a reeducação social do sujeito e não meramente castiga-lo.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Prisão. Ressocialização. LEP.
1 INTRODUÇÃO
Todo ser humano possui garantido em leis, tratados e demais espécies normativas,
garantias e direitos inerentes da pessoa e da personalidade humana. Tais direitos e
garantias devem ser prestados a todo cidadão e dentre vários estão o direito a vida,
dignidade humana, saúde, liberdade, tratamento digno para com Ente Estatal, a não sofrer
nenhuma discriminação, etc.
É bem verdade que quando se viola dispositivos legais, cometendo crimes, alguns
direitos são suspensos temporariamente, quais sejam a de liberdade e direitos políticos.
No entanto, todos os outros direitos inerentes da pessoa humana devem ser assegurados,
uma vez que mesmo em condição de apenado, o sujeito ainda se qualifica como sujeito
de direito.
Assim sendo, em que pese a relevância da temática, haja vista que aborda aspectos
relacionados ao dever do Estado para com a garantia de direitos e deveres de egressos
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apenados do sistema prisional, trata-se de pesquisa que visa ampliar conhecimentos a
respeito desta relevante área de estudo, tanto no que diz respeito aos futuros como os
atuais profissionais do Direito.
2 OBJETIVO(S)
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Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral o de analisar a
relevância da efetividade dos direitos humanos inerentes dos apenados e dos egressos,
bem como sua contribuição para a ressocialização de tais sujeitos. Ademais, pretende-se
ainda compreender a finalidade da pena privativa de liberdade, compreender quais são os
direitos inerentes dos apenados e dos egressos, bem como analisar brevemente a evolução
do sistema prisional.
3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 o instituto jurídico da pena
3.1.1 Do conceito e finalidade da pena
A confusão entre os conceitos de pena e prisão é constante, ocorre que, são
distintos tanto em gênero como em espécie, sendo que a pena é precedente da prisão. No
que diz respeito à origem das penas, pode-se afirmar que tais eram compreendidas pelos
povos antigos, quando do surgimento das primeiras manifestações de organização social
em prol do convívio em grupo. Quando da prática de algum ato proibido pelos grupos
sociais, fazia-se a reparação, baseadas no totem – força divina – e nos tabus – proibições
que, quando não obedecidas, acarretavam em algum castigo. Acerca disso, Mirabete (2017,
p. 15) dispõe:
A infração totêmica ou a desobediência tabu levou a coletividade à
punição do autor para desagravar a entidade, gerando-se assim o
que, modernamente, denominamos “crime e pena”. O castigo
infligido era o sacrifício da própria vida do transgressor ou a
“oferenda por este de objetos valiosos (animais, peles e frutas) à
divindade, no altar montado em sua honra”. A pena, em sua origem
remota, nada mais significava senão a vingança, revide à agressão
sofrida, desproporcionada com a ofensa e aplicada sem preocupação
da justiça.
Foram diversas as fases evolutivas do sistema punitivo durante a história da
humanidade para que se chegasse nos modelos vigentes atualmente, onde na maioria dos
modelos dotava-se princípios do misticismo e autoritarismo, até se chegou ao princípio
humanístico, mantendo-se até os dias atuais.
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Há relatos da existência de prisões na Bíblia e muito antes dos registros cristãos.
Os primeiros cativeiros foram registrados por volta de 1700 a. C., tendo como finalidade
inicial a era da reclusão dos escravos angariados como espólios de guerra.
No decorrer da história da humanidade, a pena surge como um dado cultural e
nunca se afastou do homem. A pena sempre foi vista como um fenômeno constante, logo,
vem sofrendo um processo de evolução comparada com as novas civilizações que vão
surgindo. Sendo assim, as teorias que buscam explicá-la, se submetem a evolução geral de
seu conceito. Portanto, as ideias e conceitos acerca dos fins da pena se relacionam com as
necessidades que surgem em épocas e períodos que o assunto retoma espaço dentro da
própria sociedade.
De acordo com Noronha (2009) a originalidade da pena pressupõe sua
consideração como uma forma de retribuição ao agressor da ofensa causada mediante sua
ação ou omissão à vítima, ou seja, trata-se do revide à agressão sofrida, compreendia pelas
sociedades primitivas como normal, sem haver, portanto, a preocupação com proporção
de agressão sofrida ou ainda noções de justiça.
Atrelado a esse entendimento, tem-se a Pena de Talião, conhecida também como
Lei da Retaliação, que tinha em sua essência a ideia de castigo, retribuição, sem se
preocupar com o mal causado, importando apenas o castigo pelo mal causado. Esse
instituto vigorou em diversas ordenações, como o Código de Hamurábi, alguns livros da
Bíblia e a Lei das XII Tábuas. (MIRABETE, 2019)
Passado algum tempo, houve a fase da Vingança Divina, onde o poder social de
impor aos homens normas de conduta e castigo advinha dos deuses mediante os homens
“escolhidos” por estes para conduzir a humanidade. O direito penal religioso tinha por
finalidade a purificação da alma do criminoso mediante o castigo. (MIRABETE, 2019)
Anteriormente, a punição mostrava-se severa e cruel, destinada a proteger o
príncipe ou monarca, que, diga-se, alegava agir em nome da divindade, confundindo até
mesmo a punição com o conceito de religião. Além disso, os monarcas da época viam a
pena como uma forma de punição, que era entendida como um símbolo de poder para
aterrorizar aqueles que se posicionavam contra os interesses do governo. Via de regra, os
castigos eram executados em praças públicas e as pessoas eram obrigadas a assistir ao
martírio e à tortura. Cortes, mutilações, execuções e exposição de órgãos internos são
formas de demonstrar o poder absoluto do monarca.
Dada a evolução social, a pena passou a ser desvinculada do caráter religioso e se
transformou na responsabilidade do grupo em individual, o que embora estivesse longe
da ideia de pena que se tem na atualidade, representou efetiva contribuição ao
aperfeiçoamento de humanização dos costumes penais. (MIRABETE, 2019)
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Em relação a função da pena, destaca-se que existem três teorias que explicam tal
finalidade, quais sejam: teoria absoluta, teoria relativa e teoria mista. A teoria absoluta se
apresenta como sendo de caráter retribucionista, onde se pune o infrator pela prática do
ato ilícito, consiste na retribuição ao crime praticado de forma moral e ética. Acerca dessa
teoria, Secharia (1995, p. 38) dispõe que:
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[...] a teoria absoluta confere à pena um fim retribucionista, ou seja, a
sanção penal deve visar a restauração da ordem atingida. Essa
represtinação, pretendida pelos adeptos da teoria absoluta, dar-seia com a imposição de um mal, isto é uma restrição a um bem jurídico
daquele que violou uma norma.
A teoria relativa, por sua vez, também conhecida como finalista, tem como
finalidade de modo simplificado prevenir que novo crime ocorra, ou impedir o incentivo
para que o mesmo venha ocorrer. Quanto a tal teoria, tem-se o seguinte entendimento:
A teoria relativa preconiza a pena como uma medida prática a fim de
impedir a prática delituosa. Destarte, pode-se dividir essa teoria em
duas, cada qual considerando um dos aspectos de prevenção ao
crime. A teoria da prevenção geral estabelece que o principal efeito,
assim como o principal fim da pena, é a inibição que causa sobre a
generalidade dos cidadãos. A pena então deve intimidar e incutir o
medo nas pessoas (...); outro aspecto da teoria relativa, é a prevenção
especial através da pena, (...) esta visa impedir a ação criminosa
mediante uma atuação dirigida do apenado. (SECHAIRA, 1995, p. 38)
Observa-se que tal teoria tem como objetivo prevenir mediante a intimidação da
sociedade, para que as pessoas que nela vivem não venham cometer algum delito, sendo
essa a prevenção geral, enquanto a prevenção especial busca punir quem cometeu o delito,
afastando o sujeito da sociedade. Nesse sentido, entende o doutrinador Damásio Jesus
(2011, p. 563):
Na prevenção geral o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os
destinatários da norma penal, visando a impedir que os membros da
sociedade pratiquem crimes. Na prevenção especial a pena visa o
autor do delito, retirando-o do meio social, impedindo-o de delinquir
e procurando corrigi-lo.
Por fim, tem-se a teoria mista, a qual se compõe por um meio termo entre as
demais teorias, onde se tem a extração de seus objetivos – retribuição e prevenção – onde
a pena é essencial para a idealização da justiça ao condenado, cabendo a restauração do
dano causado, no entanto, e também de forma a evitar que novos crimes sejam cometidos.
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A imposição de pena com finalidade de retirar o infrator do convívio social em face
de sua culpa e periculosidade se dá para que este retribua o mal causado, bem como, para
que se tenha a prevenção da prática de novos delitos, intimidando-o para que se
transforme em um sujeito recuperado para a volta a vida em sociedade.
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Não se trata da mera imposição de um castigo ao infrator, mas sim da tentativa de
recuperá-lo, ressocializando-o para que possa ser reinserido na sociedade. O efeito da
pena imposta aos infratores é de impedir que se aumente a criminalidade. (DOTTI, 1998)
De acordo com Falconi (1998, p. 122) o ordenamento da pena deve ter por intuito
a reinserção do infrator, devendo ser aplicado antes mesmo da condenação do infrator:
Um instituto do Direito Penal, que se insere no espaço público da
Política Criminal (pós-cárcere), voltada para a reintrodução do exconvicto no contexto social, visando criar um modus vivendi entre
este e a sociedade. Não é preciso que o reinserido se curve, apenas
que aceite limitações mínimas, o mesmo se cobrando da sociedade
em que ele reingressa.
Entende-se, portanto que a reintegração social não pode ser pretensão de
promover no sentenciado readequação de sua conduta, não sendo uma ação
conscientizadora de seus erros passados, mas sim conscientização do que o mesmo pode
acertar, do que deve fazer, de suas qualidades como cidadão e da força construtiva que
existem dentro de si.
3.1.2 Das modalidades de pena
As penas privativas de liberdade são aplicadas em face do cometimento de delitos
ou infrações penais, incidindo na privação do infrator do contato com a sociedade com sua
família. Trata-se da manutenção do infrator em estabelecimento prisional. Para Rodrigues
(2001, p. 163) consiste em ser uma “medida de ordem legal, aplicável ao autor de infração
penal, consistente na perda da locomoção e que se efetiva mediante seu internamento em
estabelecimento prisional”.
Tal modalidade de pena se cumpre mediante o encarceramento, encontra-se
prevista no art. 32, inciso I do Código Penal. O artigo seguinte faz a classificação das penas
privativas de liberdade em reclusão e detenção, prevendo seus regimes para cumprimento,
de modo a causar intimidação ao mesmo, prevenindo que novas práticas delituosas
ocorram, para que de fato seja reeducado para o retorno a sociedade. Acerca disso,
Delmanto (2002, p. 66) discorre sobre a reclusão e a detenção:
Reclusão, que é a pena mais grave – não apenas considerando o
tempo de duração, mas também o modo de execução – é uma pena
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mais longa, posto que se destinam aos delitos mais graves, privando
o condenado de sua liberdade, em primeiro lugar, cumprindo-as o
recluso em estabelecimento de segurança máxima, média, em
colônia penal ou estabelecimento similar, destina-se a crimes
dolosos, e pode ser cumprida no regime fechado, semi-aberto ou
aberto. Detenção é a pena mais leve, deve ter seu regime de
cumprimento da pena iniciado em regime semi-aberto ou aberto,
salvo necessidade de transferência a regime fechado. Podemos ver
aqui que inexiste diferença substancial entre reclusão e detenção.
Essa modalidade de pena pode sofrer substituições ou até mesmo ser suspensa,
conforme o art. 77 do CP, quando se tratar de infrações de menor potencial ofensivo. A
execução da pena privativa de liberdade se cumpre em regime de modo progressivo.
A pena restritiva de direito é um meio alternativo a pena de prisão. Segundo
Cardoso (2004) tais penas possuem como finalidade causar um abalo na posição que esse
sujeito possui na sociedade, ou seja, consiste na desvirtuação do status do sujeito em face
do meio social onde vive, sem a necessidade de removê-lo ou isolá-lo.
Dessa forma, a pena restritiva de direitos atribui ao sujeito uma sanção sem a
remoção deste de seu trabalho, hábitos, família e sociedade geral, mas impõe certas
restrições e/ou obrigações. A Lei nº 7.209/84 é que inseriu as penas restritivas de direito
no Código Penal Brasileiro, as quais são compostas por prestação de serviços a
comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e a limitação de fim
de semana, conforme consta no art. 43 do CP. Em 1998, a Lei nº 9.714 reformou o CP
inserindo mais duas penas restritiva de direito: prestação pecuniária e perda de bens e
valores.
Para que seja aplicada pena restritiva de direito é necessária atenção ao art. 44 do
CP, que determina que é essencial para sua concessão que: a pena privativa de liberdade
imposta ao réu não seja superior a 4 anos e o delito cometido não tenha sido cometido
mediante violência ou grave ameaça. Em caso de crime culposo, cabe pena restritiva de
direito, desde que não seja reincidente. Ademais, leva-se em consideração ainda a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do sujeito, assim como
os motivos e as circunstâncias em que se deu a prática do delito. (JESUS, 2011)
Não cabe cumulação de penas quando se tratar de restritiva de direitos, devendo
ser aplicada ou a privativa de liberdade ou a restritiva de direitos. No entanto, em caso de
descumprimento da pena restritiva de direito, cabe a conversão em pena privativa de
liberdade, segundo o art. 44, §4º e §5º do CP.
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A pena de multa está prevista no art. 49 do CP, onde é imposta ao infrator como
obrigação de efetuar pagamento de valores em dinheiro, calculada nos dias atuais por diamulta, arrecadando fundos para o Fundo Penitenciário Nacional.
Nesse sentido, Mirabete (2021, p. 254) afirma que tal modalidade de pena consiste
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no:
[...] pagamento de determinada importância pelo autor da infração
penal e é cominada especialmente nos casos em que se percebe a
cupidez do agente do crime. Largamente empregada em nosso
Código a pena de multa, tem-se apregoado sua imposição como
substituto das penas privativas de liberdade de curta duração,
dando-se ênfase a esse aspecto na reforma penal.
Para aplicação da referida pena deve-se observar a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social, a personalidade do infrator, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do delito, conforme o art. 59 do CP. Dessa forma, ao se analisar todos os
requisitos necessários para tal modalidade de sanção, são fixados os dias-multa,
observando ainda a condição financeira do infrator.
A base de cálculo da pena de multa se dá em face do salário mínimo vigente na
época do fato. A aplicação de multa tem o máximo de 360 dias e um mínimo de 10,
segundo o art. 49 do CP, sendo que no parágrafo 1º tem-se estabelecido que o máximo
de até 5 vezes o salário mínimo, e o mínimo sendo o trigésimo do salário mínimo para o
valor do dia-multa.
De acordo com a Lei nº 9.268/96, a pena de multa é a única que não poderá ser
convertida em privativa de liberdade em caso de não cumprimento do pagamento. Dessa
forma, o não pagamento acarreta em execução da dívida ativa criada com a Fazenda
Pública.
3.2 do sistema prisional
As primeiras articulações sobre a privação de liberdade foram realizadas na
Holanda e na Inglaterra, mediante a criação das “House of Corretion” ou “Workhouses”,
modelos de prisões que tinham como finalidade a reeducação dos delinquentes, mediante
a disciplina e o trabalho forçado. Acerca disso, Julião (2012, p. 44) assevera que:
[...] o objetivo fundamental dessas instituições de trabalho, além de
servir como meio de controle dos salários, reforçadas, especialmente
no caso holandês, pela ideologia religiosa calvinista, era de que o
trabalhador aprendesse a disciplina capitalista de produção. Serviam
como instrumento de dominação, tanto no aspecto político como
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econômico e ideológico, impondo a hegemonia de uma classe sobre
a outra, eliminando, consequentemente, toda possibilidade de surgir
uma ação que ponha em perigo a homogeneidade do bloco de
dominação socioeconômica.
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Observa-se que foi a razão econômica o maior fator para transformar a pena
privativa de liberdade, passando a ser reconhecida no século XVIII como substituição da
pena de morte. Ademais, as casas de detenção e presídios passam então a originar o que
entendemos como Sistema Penitenciário atualmente.
A princípio, as penas eram aplicadas de forma violentas, na época da escravidão,
por exemplo, eram penas de torturas, condenações ao enforcamento em público, todas de
caráter cruel e selvagem. Essas penas foram extintas durante o século XIX após
manifestações da população contra as barbáries que eram aplicadas. No decorrer do
tempo, o Estado modificou o sistema punitivo, invertendo também as formas de
julgamento, que antes era escondido, passando a ser feito em público, e as aplicações da
pena, que antes eram em público, passando a ser feita de modo reservado. Acerca dessa
mudança, Foucault (1987, p. 13) dispõe:
Pouco a pouco deixou de ser uma cena. E tudo o que pudesse
implicar de espetáculo desde então terá um cunho negativo; e como
as funções de cerimônia penal deixavam pouco a pouco de ser
compreendidas, ficou a suspeita de que tal rito que dava um “fecho”
ao crime mantinha com ele afinidades estúpidas: igualando-o, ou
mesmo ultrapassando-o em selvageria, acostumando os
espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los
afastados, mostrando-lhes a frequência dos crimes, fazendo o
carrasco se parecer com criminoso, os juízes aos assassinos,
invertendo no último momento os papéis do supliciado um objeto
de piedade e de admiração.
Foucault (1987, p. 262) afirma ainda que foi nesse contexto que a pena de prisão
surgiu como forma mais eficaz:
Fez a prisão aparecer como a forma mais imediata e mais civilizada
de todas as penas. E foi esse duplo funcionamento que lhe deu
imediata solidez. Uma coisa, com efeito, é clara: a prisão não foi
primeiro uma privação de liberdade a que se teria dado em seguida
uma função técnica de correção; ela foi desde o início uma “detenção
legal” encarregada de um suplemento corretivo, ou ainda uma
empresa de modificação dos indivíduos que a privação de liberdade
permite fazer funcionar no sistema legal. Em suma, o encarceramento
203

www.conteudojuridico.com.br

penal, desde o início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo a
privação de liberdade e a transformação técnica dos indivíduos.
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Como se vê, a prisão passou a ser compreendida como uma empresa modificadora
de indivíduos, organizada e sistematizada com o intuito de intervir no comportamento
humano.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina em seu art. 5º,
XLVIII que a pena de prisão deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, conforme
a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. No entanto, levando em consideração
a precariedade na qual se encontram a maioria dos estabelecimentos penais brasileiros,
com uma estrutura inadequada que impossibilita o abrigo com o mínimo de segurança
necessária e a crescente população carcerária, tem-se o aumento da criminalidade e a
insuficiência de penitenciárias que possam abrigar condizentemente esta população,
acarretando uma situação de inobservância da finalidade dessas prisões, provocando
reações e efeitos sociológicos e psicológicos que o sistema produz.
A pena privativa de liberdade perde sua real eficácia quando deixa de ser praticada
concomitantemente com a intenção de reeducação e reintegração do criminoso a
sociedade. O sistema penitenciário brasileiro tenta manter um equilíbrio no cumprimento
das penas mediante a fusão das teorias retributiva e punitiva. Em decorrência da constante
expansão da criminalidade, a sociedade passa a exigir um prolongamento das penas
privativas de liberdade e a redução da maioridade penal, o Estado passa a alimentar uma
estrutura judiciária obsoleta e um sistema penitenciário falido que se mostra insuficiente
para com a responsabilidade social de reeducação.
A prisão na modalidade de pena surgiu tardiamente no Direito Penal, bem como
no Brasil. Inicialmente, a prisão na modalidade de cárcere costumava ser aplicada somente
aos acusados que estavam esperando o julgamento. Tal situação foi mantida até as
Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, que mantinham um direito penal com base
na brutalidade de sanções corporais, violando direitos do acusado. (MIRABETE, 2019)
A situação continuou até a introdução do Código Criminal do Império, em 1830.
Esse diploma normativo trazia consigo noções de justiça e equidade advindos dos ideais
liberais que inspiravam as leis penais europeias e dos Estados Unidos. As leis penais
sofreram sensíveis mudanças no final do século XIX em face da Abolição da Escravatura e
da Proclamação da República. O Código Penal da República de 1890 previa várias
modalidades de prisão (celular, reclusão, trabalho forçado e disciplinar), onde cada
modalidade era cumprida em estabelecimento penal específico.
No início do século XX as prisões brasileiras começaram a apresentar a
precariedade de seus serviços, superlotação e a problemática da não separação de presos
por matéria de crime.
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Somente em 1940, por meio do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
que o atual Código Penal Brasileiro foi promulgado, trazendo diversas inovações e
apresentando princípios de moderação do poder punitivo estatal. Todavia, a situação
prisional já estava sendo tratada como mero descaso pelas instituições públicas,
observando-se, ainda nesta época, problemas com superlotações, relacionamentos e
tratamentos desumanos e falta de apoio ao efetivo cumprimento da pena com vistas a
ressocialização. (ASSIS, 2007)
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Por um longo tempo o condenado foi tratado como um objeto. A pessoa que
praticou determinado crime precisava pagar por seus atos de forma cruel. Somente no
século XVIII que surgiu o Direito Penitenciário, formando um elo entre o Direto Público e
o Estado, onde o condenado passou a ser reconhecido em seus direitos da pessoa humana,
os quais eram totalmente ignorados, sendo, pois, o marco propulsor na proteção do
apenado. Sobre tal assunto no Brasil, entende-se:
No Brasil, o primeiro Código Penal individualizou as penas, mas
somente no segundo Código é que realmente houve o surgimento
do pensamento correcional do regime penitenciário, com a
finalidade de reintegrar o detento a sociedade. Surgem então os mais
modernos estabelecimentos carcerários da época: Walnut Street Jail,
na Filadélfia em 1929; Auburn, Nova York em 1817; e o sistema da
Pensyvânia, todos na terra do Tio Sam. Esses sistemas, embora
baseados no isolamento, eram tidos como exemplos, pois reeducava
o detento de seus maus hábitos, a conscientização de seus atos para
que assim o mesmo respeitasse a ordem e autoridade. (COSTA, 2017,
p. 26)
Observa-se que a realidade carcerária no Brasil hoje é bem diferente do modelo
acima. Os presos são segregados em presídios públicos e, embora muitos deles ainda
estejam aguardando julgamento, por falta de vagas, eles são considerados condenados.
Estes estabelecimentos estão sempre superlotados, levando ao abuso sexual, à presença
de substâncias entorpecentes e condições insalubres que levam a várias doenças.
A pena deve ser cumprida em sistema progressivo, como sendo uma forma de
tornar mais humana a pena e incentivar o condenado a se reabilitar mediante seus méritos.
Fundada na ideia de individualização da pena, as Regras Mínimas para Tratamento do
Preso apontaram para a exigência de um estudo da personalidade e um programa para
tratamento individual do encarcerado, referenciando ainda sobre a vedação a qualquer
espécie de discriminação (cor, raça, língua, religião etc.) como critério de separação de
presos no interior das prisões, além de orientar sobre higiene e serviços médicos no
cárcere, espaço físico e forma de punição, vedação à punição desumana, cruel ou
degradante, bem como o bis in idem, ou seja, a dupla punição pelo mesmo fato criminoso.
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Na atualidade, a pena privativa de liberdade atua de forma repressora, de tal forma
que o encarcerado passa a perder sua identidade e até mesmo sua autoestima, absorvendo
os efeitos negativos que o cárcere lhe causa, impossibilitando de que o mesmo seja
ressocializado.
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3.2.1 Apenados e egressos como sujeitos de direito
A Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – LEP consiste no
instrumento legislativo que possui a responsabilidade de determinar a funcionalidade da
vida após a decretação da sentença condenatória, ou seja, regulamenta a vida do sujeito
após o aprisionamento, inserindo-se ainda contexto de seu retorno a sociedade.
Trata-se de uma legislação que trata de forma específica dos direitos do apenado
e do egresso. O termo “sujeitos estigmatizados pela sociedade” é a expressão que se refere
aos sujeitos nos dois sentidos possíveis de sua situação com a justiça, aqueles que estão
no mundo intramuros, ou seja, os internos junto ao Complexo Penitenciário, e os que estão
extramuros, que saíram do Complexo Penitenciário, mas que ainda estão comprometidos
com as obrigações judiciais, especialmente o egresso. (PORTO, 2008)
Em relação ao egresso, importante destacar o significado do termo trazido por
Guimarães (2016, p. 282):
Aquele que deixou o convívio de uma comunidade. Na execução
penal, egresso é o indivíduo que cumpriu pena e deixa a penitenciaria
mantendo-se nesta condição pelo prazo de um ano desde a sua
saída. Disse também do que foi posto em Liberdade Condicional
durante o período dessa prova, devendo satisfazer certas condições,
regulada por normas supletivas nos Estados, Territórios, e Distrito
Federal será atribuída ao Serviço Social Penitenciário, patronato,
Conselho de Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação
de serviços, inspecionados estes pelo Conselho Penitenciário, pelo
Ministério Público, ou por ambos. O egresso será auxiliado na
obtenção de emprego.
Tanto o egresso como o apenado, são seres humanos e carecedores de proteção
em relação aos seus direitos, especialmente os que são inerentes da condição humana,
mesmo em se tratando de sentença decretada sua privação de liberdade por quaisquer
razões em Vara Criminal, cuja execução se encontra submetida a apreciação da LEP. A
cidadania é uma qualidade do próprio cidadão, ou seja, o gozo dos direitos e deveres civis
políticos garantidos pela Constituição Federal e a legislação infraconstitucional.
A LEP enfatizou a necessidade da criação de Varas de Execuções Penais a nível
nacional, tendo ainda favorecido condições para uma harmonia no processo de
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reintegração social do apenado e do internado. Assim, percebe-se que a LEP, além de
garantir o cumprimento da execução penal em todos os aspectos específicos, visa à
reeducação dos presos e sua reinserção na sociedade. Precauções especiais para punição
incluem a ressocialização dos presos para evitar a reincidência.
3.3 A defesa dos direitos e garantias dos apenados e dos egressos e o fenômeno da
ressocialização
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Com base na LEP, tanto o apenado como o egresso possuem direitos que não
devem ser afetados pela decretação da sentença condenatória. Mesmo em se tratando de
afastamento da liberdade, do cerceamento de defesa, da suspensão de seus direitos
políticos, os direitos inerentes da condição humana do sujeito ainda se mantêm garantidos
pela referida Lei.
Nesse sentido, analisando o art. V da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
tem-se o entendimento de que “[...] ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento
ou castigo cruel, desumano ou degradante”. Nota-se que há a preocupação para com os
sujeitos estigmatizados pela sociedade dentro das grades. (ONU, 1948)
O sistema penitenciário é considerado como o espaço onde os reclusos
permanecem antes do benefício da liberdade condicional. Sendo assim, o tratamento
penitenciário tem que ser pautado nas disposições legislativas inerentes ao tema, sem que
haja restrições nas mesmas. Se o tratamento é eficiente, o comportamento dos reclusos,
por sua vez, responderá as exigências dessas instituições. Ainda, o benefício da liberdade
condicional trará ao egresso força e vontade no sentido de demonstrar as chances de uma
vida melhor após o cumprimento da pena. (PORTO, 2008)
No entanto, ao retornar ao convívio social, o egresso encontrará dificuldades com
a readaptação social e familiar, materializada na dificuldade em encontrar emprego, no
eminente preconceito, e outros fatores decorrentes de sua situação anterior. Quando
preso, se tiver sido submetido a tratamento desumano, a ressocialização será
comprometida. (MIRABETE, 2014)
A Constituição Federal, o instrumento normativo maior do país, determina em seu
art. 5º que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem mencionar distinção alguma.
Ademais, no item III, a CF assegura ainda que ninguém será submetido a tortura e nem a
tratamento desumano ou degradante. Sendo assim, tais direitos são assegurados aos
sujeitos estigmatizados pela sociedade e pune aqueles de agem de forma contrária,
mediante denúncias.
No que diz respeito aos direitos assegurados pelas leis aos presos e aos egressos,
denomina-se direitos de assistência, os quais são fundamentais. Dentre tais direitos temos:
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os direitos da personalidade, direito de assistência médica, direito à assistência religiosa e
moral, direito do contato com o mundo exterior, direitos sociais ao trabalho e assistência
educacional, direitos à assistência jurídica e notificações acerca da ordem e da disciplina.
Os direitos de personalidades são inerentes de todos os seres humanos, sendo
assim, os reclusos ou egressos têm direito a vida e a integridade física e moral. É obrigação
da Administração Pública proporcionar aos internos uma alimentação sadia, habitação
decente, higiene e assistência sanitária. As roupas fornecidas devem ser apropriadas as
condições climáticas e as instalações devem condizer, para que o preso possa tomar banho
à temperatura adequada. (PORTO, 2008)
Aos egressos cabem os direitos de acompanhamentos desde o momento em que
o mesmo desvincula do mundo “intramuros” e passa para a readaptação social, a assessoria
jurídica, as questões de que o egresso venha a necessitar, assim como a fiscalização do
cumprimento das exigências do benefício.
O Direito de assistência médica é essencial para a garantia da integridade física
dos presos. Assim, é relevante para o perfeito funcionamento da instituição penal que haja
uma assistência médica eficiente, capaz de suprir todas as necessidades cotidianas da
instituição. O serviço médico deve ser prestado no sentido de cuidar tanto da saúde física
como mental do apenado, com visitas diárias aos que estão portando alguma doença ou
agravo. Desse modo, a assistência a saúde dos presos deve ser de caráter preventivo e
curativo, envolvendo o atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico.
Nessa área, o Estado tem a função de garantir uma política que abrange a todos,
inclusive que alcance os indivíduos que estão no sistema penitenciário. Nesse sentido,
ensina José Afonso da Silva (2005, p. 45):
A Constituição de 1988 abre as perspectivas de realização social
profunda pela prática dos direitos sociais que ela inscreve e pelo
exercício dos instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita
concretizar as exigências de um Estado de justiça social, fundado na
dignidade da pessoa humana.
Quanto ao egresso, o direito à saúde está garantido como direito de todos os
cidadãos e dever do Estado sua devida prestação, conforme o art. 197 da CF de 1988. O
direito a assistência religiosa e moral determina que o direito à liberdade de culto e
participação em atividades organizadas na instituição penal. Sendo assim deve-se facilitar
nas instituições a presença de representante religioso, com autorização para organizar
serviços litúrgicos e fazer visita pastoral a adeptos de sua religião.
O direito de contato com o mundo exterior consiste na autorização do preso para
se comunicar periodicamente, sob vigilância, com sua família, parentes e amigos via
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correspondência ou mediante visitas. A visita ao preso, feita pelo cônjuge, família, parentes
e amigos deve ocorrer nos dias horários próprios. No relacionado à família muito se fala
da importância da mesma para o desenvolvimento humano e para as relações sócio
comunitárias, este é um direito de todos os cidadãos: a convivência familiar e comunitária.
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Dentro do sistema prisional não pode ser diferente, afinal a família é muitas vezes
e o alicerce que o preso necessita para retomar sua vida fora dos muros das prisões. No
tocante a correspondência do preso analfabeto, pode ser a seu pedido, lida e escrita por
um funcionário indicado pelo mesmo. Em caso de perigo para a segurança da instituição
penal, a autoridade poderá restringir a correspondência dos presos, respeitando seus
direitos sempre.
No que diz respeito ao direito ao trabalho e a assistência educacional, a lei
determina considera trabalho como direito e dever do condenado. Cabe à instituição penal
conceder trabalho digno ao preso, haja vista que a atividade laborativa evita malefícios da
ociosidade, contribuindo tanto para o contexto psicossocial quanto para o direito de
remissão.
O regulamento institucional deve fixar a jornada de trabalho diária e semanal para
os condenados, observando a destinação de tempo para o lazer, descanso, educação e
outras atividades.
Em se tratando de assistência educacional, esta compreende a formação escolar e
profissional do apenado, haja vista o art. 39, Capítulo XII das regras Mínimas determina
que o ensino profissional deve ser ministrado em nível de iniciação e aperfeiçoamento
técnico. Assim, o ensino primário deve ser disponibilizado aos sentenciados de forma
obrigatória, possibilitando aos mesmos a participação em cursos, por meio de
correspondência, rádio ou televisão, não prejudicando a disciplina e a segurança do
sistema prisional. (PORTO, 2008)
Em tese, os sistemas prisionais devem conter repositórios com livros de conteúdos
informativos, educacionais e espirituais, no entanto não existem disposições que
incentivem escolas profissionalizantes a ensinarem os sentenciados. Dessa forma, perdese a oportunidade de utilizar de modo mais produtivo o tempo em que o sujeito
permanecerá em estado de ressocialização, desenvolvendo aptidões para a efetiva
reinserção social.
O direito a assistência jurídica determina que todo preso tem direito a ser assistido
por advogado, sendo que as visitas do mesmo devem ser em local reservado, respeitando
o direito a sua privacidade. Tal assistência também é gratuita, caso o preso necessite de
um defensor dativo, garantia esta que está prevista no art. 44, §2º capítulo XIV das Regras
Mínimas.
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Observa-se que essa assistência possui muita relevância, uma vez que boa parte
dos presos pertence as camadas mais desfavorecidas da sociedade, não dispondo de
recursos financeiros para promover uma boa defesa, e quando em caso de condenação, o
advogado representa proteção importante, podendo influir no tipo de estabelecimento
onde o preso ficará detido.
Quanto as notificações acerca da ordem e da disciplina, as Regras Mínimas
determinam que a ordem e a disciplina deverão ser mantidas sem se impor restrições além
das necessárias para a segurança. Dessa forma, não deve haver falta ou sanção disciplinar
sem a devida e expressa previsão legal ou regulamentar, de acordo com o art. 23, capítulo
VIII do instrumento mencionado.
Dessa forma, ficam proibidas as sanções disciplinares que envolvam castigos
corporais, clausura em cela escura, ou qualquer punição cruel e desumana. Em caso de
violação de tais regras, as não podem colocar em perigo a integridade física e a dignidade
do internado. Acerca disso, tem-se o posicionamento de Oliveira (apud SILVA 1996, p. 16):
A presente Resolução apresenta, com clareza, o repertório das
normas que constituem a imprescindível disciplina das ações no
relacionamento do Estado com o homem preso, em decorrência de
exigências constitucionais e legais, seja o preso condenado ou
provisório, nos domínios da execução penal. Assegurar essa condição
do bem social é missão do Poder Público ainda que esse encargo, na
realidade do dia a dia, seja bem difícil, especialmente porque o papel
da administração da Justiça Penal é mostrar que a promessa do
castigo, fixado na cominação da pena, não é vã, mas real e eficaz.
Embora seja papel da administração da Justiça Penal aplicar a pena como forma
de retribuição ao que o desvio de conduta do agente ocasionou, não deve ser
compreendida e tampouco equiparada a tortura, haja vista que tal ato e considerado ilegal
e não há necessidade da mesma como justificativa de reeducação ou de ordem e disciplina.
Dessa forma Silva (1996, p. 22) dispõe sobre documentos fundamentais para a consecução
das finalidades do sistema penitenciário:
Percebe-se que para o discurso do Estado é muito fácil teorizar,
porém não se coloca em prática a implementação das Regras
Mínimas para o tratamento dos Presos do Brasil, tampouco os
direitos elucidados na Constituição Federal e Estadual [...]. Evidenciase pela Justiça Penal a noção da pena relativa ao castigo ou punição.
Importante mencionar que o sistema penal baseado em castigos e punições
severas além de ilegal e contrário aos preceitos fundamentais, atrapalha a ressocialização
do internado e do egresso. Portanto, entende-se que tal sistema não é eficaz na
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reeducação de tais sujeitos. Entende-se que há uma necessidade de controle e ordem
numa instituição penal, haja vista que são diversas pessoas habitando no mesmo local.
Ademais, a superlotação é outro problema grave que deteriora a conduta daqueles que
estão sistema penitenciário.
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A ressocialização do egresso possui origem no tratamento institucional e para o
mesmo se ressocializar necessita de apoio, dedicação e tratamento humanitário nessas
instituições, o que proporciona melhores perspectivas ao novo indivíduo de volta ao meio
social. Em termos de egresso, segundo a LEP, mais especificadamente os arts. 25, 26 e 27,
a assistência direcionada ao egresso como indivíduo com direito à ressocialização.
3.3.1 A assistência ao egresso
A assistência ao egresso surgiu a partir da Lei de Execuções Penais, mediante o art.
25. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, com objetivo a prevenir o
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. (MIRABETE, 2014)
A assistência ao egresso em nível de Poder Executivo é efetuada pela Diretoria de
Administração Penal – DIAP, órgão cujo qual é subordinado a Secretaria de Justiça e
Cidadania, que é responsável pela realização do atendimento aos sentenciados
beneficiados com a liberdade condicional ou com a prisão albergue, fornecendo cesta
básica, passagem, documentação, fotos e encaminhamentos para obtenção de empregos.
Segundo o que determina a Declaração Universal dos Direitos do Homem, cabe ao
Estado, conjuntamente com a sociedade, assegurar o direito a assistência ao egresso após
a saída da penitenciária. Nesse sentido, os órgãos oficiais e obras sociais estão na
incumbência de prestar tal assistência, conforme a disposições das Regras Mínimas.
Ademais, o Estado através do Poder Legislativo elencou a atividade a ser
desenvolvida nos incisos I e II do art. 25 da LEP:
I — orientação e apoio para integrá-lo à vida em liberdade;
II — concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em
estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses, prazo esse
que poderá ser prorrogado uma única vez, desde que comprovado,
por declaração do Assistente Social encarregado do apoio e
orientação do egresso, o empenho na obtenção de emprego (§
único). O estabelecimento adequado a que se refere a lei é patronato
(art. 78 da LEP).
Entende-se que a ressocialização não pode ser conseguida na cadeia, haja vista
que os detentos possuem a tendência de ficar piores quando estão nesses locais, no
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entanto, o processo de ressocialização deve iniciar ainda no cumprimento da pena, para
assim, ser efetivado quando da liberação condicional ou da liberação definitiva.
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No entanto, quando se tem um programa ideal de ressocialização, os detentos
encontram um alicerce, sentem-se seguros para enfrentar as dificuldades e conseguir o
retorno a sociedade, pois sentem-se confiantes e úteis de alguma forma, o que evita o
retorno dos mesmos ao mundo do crime.
As opções de atividades que contribuem para eficiência da ressocialização do
egresso são diversas, destacando-se entre elas o incentivo ao trabalho interno e externo
(quando do regime semiaberto); oficinas de leitura e aprendizagem; atividades esportivas
e atividades religiosas. Tais atividades produzem no sujeito o sentimento de utilidade e
desenvolvimento de habilidades, tornando o retorno a sociedade menos trabalhoso.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na realização deste estudo, pode-se compreender a evolução quanto ao
caráter da sentença punitiva, a qual, anteriormente era vista como meramente castigo,
passando a enquadrar-se como o método do Poder Público utiliza para recuperar o
cidadão que, por quaisquer que sejam os motivos cometeu crimes merecedores de penas
privativas de liberdade.
De certa forma, mesmo que em condição de violação de dispositivos legais, o
sujeito sentenciado ainda assim é um sujeito de direito, haja vista que diversas leis e
tratados internacionais asseguram Direitos Fundamentais ao ser humano, os quais devem
ser respeitados e efetivados mesmo estando condição de prisão.
Embora boa parte dos direitos e garantias sejam privados aos que cometem crime
e são sentenciados por tais condutas, como por exemplo o direito de ir e vir e os direitos
políticos, sabe-se que os direitos de caráter fundamentais à sobrevivência e inerentes da
condição humana não podem ser esquecidos: direito a saúde, alimentação, vida, etc.
Importante ressaltar que a finalidade do cumprimento da pena privativa de
liberdade é a de ressocializar o condenado, ou seja, retirá-lo do convívio social por ter
cometido uma violação a norma que regula a vida em sociedade, de modo a “tratar o mal”
e retorná-lo a sociedade capaz de não cair em reincidência.
Dessa forma, a efetivação dos direitos humanos a tais sujeitos torna-se um aliado
no atingimento da finalidade máxima da sentença prisional, haja vista que por meio das
atividades de incentivo e preparação a ressocialização, o apenado passa a ter boa parte
dos direitos humanos efetivados, de modo que prepare para o retorno a sociedade.
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RESUMO: O direito à vida é o direito fundamental e basilar de todo o ordenamento jurídico
brasileiro, sendo inerente ao ser humano. O princípio da dignidade da pessoa humana
serve de apoio e interseção e, por isso, o nascituro recebe cada vez mais proteção jurídica
com as garantias já consagradas na legislação pátria e com a tramitação do Projeto de Lei
478/2007, conhecido como Estatuto do Nascituro. Porém, atualmente a prática punitiva do
aborto tem sido cada vez mais escassa, sendo raros os casos em que ocorre a penalização
do aborto através do Direito Penal. É nesse sentido que se move o presente trabalho,
considerando que é importante trazer à baila as novas legislações e o que mudou acerca
do assunto. Para o desenvolvimento do trabalho, fez-se crucial traçar propósitos a serem
conquistados, e nessa perspectiva, foram construídos alguns objetivos, sendo um de
caráter geral e três específicos, sendo que o principal consiste em analisar os preceitos
constitucionais acerca do direito à vida em contrapartida com à legalização do aborto,
considerando os casos de punibilidade da prática abortiva. A metodologia referiu-se a uma
pesquisa bibliográfica, com o auxílio da leitura de legislações, jurisprudências, doutrinas e
artigos, sendo suficiente para o alcance dos objetivos traçados. Logo, percebe-se que
diante deste cenário, surge a grande dualidade vida x aborto, tornando-se dever de todo
cidadão observar e questionar até onde o Estado irá permitir a flexibilização do aborto e
garantir o direito à vida intrauterina.
Palavras-chave: Nascituro. Aborto. Direito à vida. Personalidade Jurídica.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho se mostra de fundamental relevância frente à temática do
nascituro com tantos direitos pactuados no sistema jurídico atual, mas ao mesmo tempo
não se vê a punibilidade da prática abortiva que ocorre diariamente no Brasil. Dessa forma,
apresenta-se a dualidade: vida x aborto, sendo dois direitos que se opõem e, assim, apenas
um deve prevalecer no caso concreto, restando ao sistema judiciário a resposta a esse
questionamento.
63 Professor-orientador do trabalho acadêmico do Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA
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Diante deste cenário, fora necessário discorrer sobre o conceito da palavra
nascituro em seus aspectos biológicos, gramaticais e jurídicos. Da mesma forma, fez-se
impetuoso esclarecer as teorias da personalidade mais relevantes para o ordenamento
jurídico brasileiro.
Foi imprescindível também trazer a este trabalho comentários sobre Projeto de Lei
478/2007, conhecido como Estatuto do Nascituro e as práticas de punibilidade abortiva
bem como os casos em que o aborto não é penalizado e assim analisar preceitos
constitucionais acerca do direito à vida em contrapartida com à legalização do aborto,
considerando os casos de punibilidade da prática abortiva.
A metodologia assumida foi à pesquisa bibliográfica, explorando artigos e teses
científicas, doutrinas e jurisprudências sobre o assunto, a legislação atual com atenção no
Código Civil, Código Penal e Projeto de lei 478/2007, rede computadores. Todo esse vasto
acervo de conteúdo para produzir um trabalho atual, esclarecedor e objetivo.
1.1 PROBLEMA NORTEADOR
A sociedade faz parte de um complexo de direitos, obrigações, relações sociais e
religiosas, relações de trabalho e está completamente interligada com o Direito, partindo
desta afirmação, tem-se a premissa de que as normas são frutos da sociedade. Por tal
modo, necessita-se sancionar o que é de fundamental relevância para a organização e
estrutura do Estado, e as garantias fundamentais de cada indivíduo.
Indiscutivelmente a vida é o bem jurídico mais relevante e dela deriva todos os
direitos e garantias fundamentais, pois sem a vida não é possível o exercício dos demais
direitos. Biologicamente, a vida se inicia da fecundação e, com a vida surge à possibilidade
de exercício do direito primário, o próprio direito à vida. As jurisprudências do sistema
judiciário brasileiro vem flexibilizando o direito à vida e enaltecendo o direito à liberdade
da mulher acerca do direito de dispor do próprio corpo, sendo raros os casos de
punibilidade do aborto provocado.
Neste sentido, apresenta-se como o problema a respectiva pergunta: Até onde se
perfaz a garantia do direito à vida em relação aos direitos do nascituro e por qual motivo
não se criminaliza mais rigorosamente o aborto?
1.2 HIPÓTESES
É visível que os Tribunais Superiores vêm se posicionando no sentido de cada vez
mais dar reconhecimento de direitos ao nascituro, direitos estes consagrados e
estabelecidos na legislação atual e nos recentes julgados. Contudo, tal tema está longe de
ser pacífico, pois os entendimentos atuais sobre a prática abortiva, também tem caminhado
para uma possível legalização/descriminalização do aborto, uma vez que não se vê a
aplicação do artigo 124 e seguintes do Código Penal Brasileiro. Desta forma, é previsível
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um conflito de normas x jurisprudências, mais precisamente direito a vida x aborto.
Somente assim, o Estado terá que se posicionar em relação a reconhecer e fazer garantir
os direitos do nascituro ou então a legalizar o aborto, pois até o momento presente, o
sistema judiciário brasileiro enfrenta essa dicotomia.
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Dentro do contexto social tal temática remete ao estudo embasador das garantias
fundamentais também relacionadas no art. 5º da Constituição Federal, que estão
estritamente interligadas com o direito à vida dos seres humanos. Outro ponto relevante
que vale destacar é o direito da personalidade, inerente ao direito civil que remete uma
reflexão basilar para compreensão de tais concepções interligadas ao tema objeto deste
projeto de pesquisa. Todo este contexto é relevante para o estudo e para compreensão
do tema.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo Primário
•

Analisar os preceitos constitucionais acerca do direito à vida em
contrapartida com à legalização do aborto, considerando os casos de
punibilidade da prática abortiva.

1.3.2 Objetivos Secundários
•

Examinar os pontos importantes do Projeto de Lei do Nascituro PL 478/2007
e as teorias mais relevantes sobre a aquisição de personalidade jurídica;

•

Apontar os direitos já reconhecidos em lei e jurisprudências ao nascituro;

•

Compreender os tipos de abortos legalizados no Brasil, os novos
entendimentos sobre o aborto e suas consequências legais.

1.4 JUSTIFICATIVA
Por variadas vezes, ao aplicar uma norma jurídica, esta acaba por esbarrar
com outras normas legais que, com o objetivo de proteger determinado bem jurídico,
sacrifica-se outro bem juridicamente tutelado. Diante de um acontecimento assim, deve o
legislador averiguar os valores em questão, e assim, escolher acerca da pertinência da
norma jurídica.
O presente trabalho se mostra de fundamental relevância frente ao grande conflito
acerca da flexibilização do direito constitucional de inviolabilidade do direito à vida e
direitos do nascituro em contrapartida no que tange a descriminalização/legalização do
aborto e os recentes julgados de todo o sistema judiciário brasileiro.
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Tendo em vista que a sociedade atual vive um verdadeiro conflito de normas, ora
revogando, ora sancionando, aparece à disputa: Nascituro X Aborto. Desta forma, é
possível ver que o nascituro tem conquistado direitos antes nunca visto como direito a
personalidade, dano moral em favor deste, direito a alimentos, direito a herança e tantos
outros estabelecidos através de normas e jurisprudências.
Porém, ao mesmo tempo, não se é mais falado e pouco julgado crimes de aborto,
mas não se encontra na não ocorrência da prática punitiva. A Carta Magna em seu artigo
5º caput afirma a igualdade de homens e mulheres perante a lei, sem qualquer diferença
entres os mesmos, e garantindo a todos os residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida.
O Código Civil em seu artigo 2º dispõe que a lei protege os direitos do nascituro
a partir da concepção. O Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que tanto o
adolescente como a criança tem tutela à saúde, à vida e alimentação, perante a eficácia de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas mínimas de existência.
Sendo assim, este trabalho busca contribuir levando conhecimento à sociedade
dos direitos reconhecidos ao nascituro e os bem como os tipos de abortos legalizados e
os novos entendimentos acerca deste assunto.
2 NASCITURO
O termo “bem jurídico” tem como conceito algo valioso que possa ser objeto de
direito. Desta forma, o maior bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico é a vida. Vida
esta, estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal de 1998 constituída como direito
fundamental e cláusula pétrea, sendo repudiável qualquer ato que atente contra o referido
dispositivo.
A abrangência sobre o assunto do nascituro é milenar e sempre foi objeto de
atenção jurídica entre os Estados. A redação do Código Civil de 1916 sobre o início da
personalidade jurídica é a mesma do Código Civil de 2002. Portanto, pode-se observar que,
após quase um século, o Estado ainda prioriza resguardar os direitos do nascituro desde a
concepção.
A palavra “vida” no dicionário significa propriedade que caracteriza os organismos
cuja existência evolui do nascimento até a morte; para a biologia, o embrião configura um
ser único com potencial genético de si mesmo, que não é pertencente nem ao pai, nem a
mãe, sendo falsa a afirmação de que a vida do embrião ou do feto está atrelada a vida da
mãe.
Os gametas humanos são as células reprodutivas dos indivíduos. O óvulo é a célula
reprodutora feminina e o espermatozoide é a célula de reprodução masculina, quando
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ocorre o ato sexual, a vagina, o útero e o colo do útero são contraídos, ajudando na
locomoção dos espermatozoides até o útero. A fecundação acontece nas trompas de
falópio formando assim um ovo chamado zigoto.
Para melhor explicação de como ocorre à fecundação Vanderley e Santana (2015,
p. 33) em sua doutrina abordam que:
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O desenvolvimento embrionário inicia-se com a fecundação (ou
fertilização), processo pelo qual os gametas masculino e feminino
(espermatozoides e ovócitos, respectivamente), haploides, fundemse, dando origem a um organismo unicelular diploide, o zigoto, com
potencial genético de ambos os pais. Quando falamos de fertilização,
lembramo-nos, principalmente, de que ela consiste da penetração no
ovócito (óvulo) pelo espermatozoide e da anfimixia (união dos
núcleos dos gametas). No entanto, a fecundação realiza duas
atividades: a combinação dos genes paternos e maternos e a
formação do novo indivíduo.
Para confirmar tal posicionamento, apresenta-se o projeto de lei (PL) 478/2007
conhecido como Estatuto do Nascituro que se encontra em fase de tramitação no
Congresso Nacional brasileiro e tem como objetivo principal consolidar os direitos que já
são previstos em normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudências do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 2º do PL 478/2007 estabelece um conceito jurídico ao nascituro, mas que
já é consolidado na perspectiva biológica, afirmando que o nascituro é o ente humano
concebido, mas não nascido. Esse artigo consagra em seu parágrafo único que também é
nascituro o ser humano que é submetido à fertilização in vitro, à clonagem e outros meios
de fertilização.
O artigo 3º do PL 478/2007 esclarece e toda qualquer dúvida que existe sobre qual
tipo de teoria da personalidade é adotada no ordenamento jurídico. Consagra a teoria
concepcionalista que será esplanada no próximo tópico, afirmando a personalidade
jurídica do nascituro desde a concepção, buscando a tutela jurídica tanto cível quando
penal, garantindo ao embrião todos os direitos da personalidade.
Após analisar o conceito de nascituro na esfera biológica, bem como a importância
deste na esfera jurídica, e no final deste capítulo examinar os aspectos fundamentais do
projeto de lei acima mencionado, torna-se necessário trazer ao presente trabalho as teorias
existentes acerca desse assunto que serão vista no próximo capítulo.
3 TEORIAS DA PERSONALIDADE
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De forma simples e objetiva, personalidade jurídica significa o marco jurídico em
que determinado indivíduo começa a ser visto como pessoa, como um ser portador de
direito. De uma forma exemplar, a personalidade civil seria um metal e os direitos e deveres
seriam um ímã, automaticamente ligados uns aos outros. A partir do momento em que
existe personalidade jurídica, também há direitos e obrigações.
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Para entender melhor o conceito de personalidade jurídica Donizetti e Quintella
(2017, p. 35) afirmam que:
O Direito somente admite que sejam titulares de direito os entes a
que se atribui personalidade jurídica e que são, do ponto de vista
jurídico, consideradas, portanto, pessoas. Pode-se conceituar
personalidade jurídica como reconhecimento jurídico de que um
ente pode ser sujeito de direitos.
A personalidade jurídica tem consequência importante dentro do direito, em razão
de ser o início, o “nascimento” de determinada pessoa para a esfera jurídica. E em
decorrência disso, acompanham todos os direitos e obrigações estabelecidos pela
legislação. A partir do momento em que determinado indivíduo é considerado pessoa, este
já adquire direitos da personalidade com efeito erga omnes.
É necessário para melhor compreensão, mencionar a diferença entre capacidade
jurídica e personalidade jurídica. De acordo com Donizetti e Quintella (2017), a capacidade
jurídica tem como conceito o atributo genérico para adquirir direitos na lei civil, sendo
assim, a personalidade jurídica se tornaria completa com a capacidade jurídica.
A Teoria Natalista tem como marco principal o nascimento de todo indivíduo. Essa
corrente afirma que toda pessoa adquire personalidade jurídica a partir do nascimento
com vida. Dessa forma, surge a indagação de como seria possível constatar a possibilidade
do nascimento com vida ou a morte pré-matura do feto, sendo este considerado
natimorto.
Para resposta de tal questão, mostra-se imprescindível a realização do exame da
docimasia hidrostática de Galeno, que tem por objetivo final averiguar se o bebê nasceu
com vida ou não. Os pulmões do feto são colocados em um recipiente com água, se os
pulmões flutuarem é porque este ser respirou e teve oxigênio, consequentemente nasceu
com. Caso os pulmões não flutuem, não ocorreu respiração, portanto, o feto será
considerado natimorto.
A Teoria Concepcionalista apadrinhada pela doutrina moderna é também o atual
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que tem como norte a proteção da vida
humana desde a concepção, perfazendo seus ideais expressamente na redação do artigo
2º do Código Civil.
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A doutrinadora Maria Helena Diniz (2012) ainda divide essa teoria em duas esferas:
material e formal. No âmbito material encontram-se todos os direitos relacionados à
personalidade que seriam direito ao nome, imagem corpo, integridade física, integridade
moral e psíquica. Todos eles seriam garantidos ao nascituro desde a concepção.
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Já no campo patrimonial estariam os direitos patrimoniais que somente poderiam
ser usufruídos e gozados a partir do nascimento com vida. A grande aceitação dessa teoria
surge da natureza jurídica do nascituro, uma vez que este é considerado pessoa, não
podendo ser admitido como objeto, obrigação, direito real ou patrimonial.
A Teoria Condicionalista, como o próprio nome já diz, afirma que há uma condição
suspensiva para a aquisição da personalidade jurídica, que seria o nascimento com vida.
Essa teoria reconhece os direitos inerentes ao nascituro, mas para concretizá-los seria
necessário o nascimento com vida.
Por isso a teoria condicionalista é vista como “meio termo” entre as duas teorias
acima citadas. O grande óbice deste pensamento doutrinário é que são colocados sob
suspensão direitos existenciais inerentes a todo ser humano. O direito à vida é realocado
a uma situação futura e incerta considerado como elemento acidental.
4 DIREITOS DO NASCITURO
Para o nascituro é concedido direito à alimentação e por se tratar de um assunto
tão importante foi instituída a lei dos alimentos gravídicos, lei nº 11.804/08 que disciplina
o direito à alimentação da mulher gestante para que o bebê seja capaz de nascer saudável
e com vida, bem como algumas matérias como o prazo para apresentar resposta e sobre
a instrução probatória.
O artigo 2º da lei em comento estabelece que o valor pecuniário não engloba
somente sobre o alimento propriamente dito, mas também despesas com parto,
assistência médica e psicológica, internação, exames caso seja necessário e quaisquer
outras custas caso o juiz admita pertinente. Tudo isso para garantir que as duas vidas
(nascituro e mulher) tenham uma gestação saudável.
O artigo 6º da referida lei dispõe que havendo indícios suficientes da paternidade,
o juiz fixará os alimentos gravídicos até o nascimento da criança e serão automaticamente
convertidos em pensão alimentícia após o nascimento. Não restam dúvidas de que o
ordenamento jurídico pretende proteger não somente a vida extrauterina, mas intrauterina
também.
Para Farias e Rosenvald (2015), existem algumas características próprias do direito
à alimentação que são: o caráter personalíssimo, a irrenunciabilidade, a impenhorabilidade,
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a atualidade, a futuridade, a incompensabilidade, a não solidariedade da obrigação
alimentícia e a possibilidade de convocação dos demais coobrigados.
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O artigo 196 da Carta Magna de 1998 consagra que a saúde é direito 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. Dessa forma, é do Estado o dever de garantir uma
gestação saudável à mãe e ao nascituro.
O artigo 8º do ECA garante a todas as mulheres o acesso aos programas e às
políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento prénatal, perinatal e pós-natal. Também declara que a assistência psicológica por meio do
poder público para que possa atender às necessidades da gestante.
Para Donizetti e Quintella (2017), em um sentido bem amplo, sucessão significa a
transferência de determinada circunstância jurídica de uma pessoa para outra pessoa. E em
um sentido mais restrito, sucessão tem como conceito a transmissão de determinados bens
para outra pessoa, após a morte do titular dos bens transferidos.
Cabe ressaltar que apesar do nascituro ter legitimidade a sucessão, este será
representado por seus pais, ou por curador especial, caso verifique-se alguma situação que
impeça de os pais representá-lo. O representante legal administrará os bens com o devido
zelo e boa-fé, realizando a prestação de contas até que seja adquirida a personalidade
jurídica do nascituro.
Um valioso detalhe sobre sucessão é que mesmo os indivíduos não concebidos,
chamados de concepturos, podem ser chamados à sucessão. Mas para ter direito à
sucessão o embrião tem que ser concebido no prazo decadencial de dois anos a partir da
data da abertura da sucessão.
Acerca do assunto pontuou o Ministro do Supremo Tribunal Federal:
O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos já que se
constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais
direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida,
cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a
primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ser
ter uma vida digna quanto à subsistência. (MORAES, 2018, p. 74).
Corolário do direito à vida se apresenta o princípio da dignidade da pessoa
humana, na maioria das vezes em que se consagra este princípio, refere-se ao ser humano
com vida extrauterina. Mas há de se considerar que o nascituro sendo considerado pessoa,
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a este também, é garantido a dignidade da pessoa humana ainda no ventre de sua
genitora.
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Disposto no artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988, o referido princípio veda
qualquer forma degradante, cruel e desumana para com o cidadão. Outrossim, de nada
adiantaria um Estado ter como princípio norteador de todo o ordenamento jurídico a
dignidade da pessoa humana, e ao mesmo tempo, não garantir este fundamento
republicano ao ente concebido que está no ventre.
De tal modo há de se considerar que o aborto seria a pena de morte ao nascituro.
Ainda não existe na legislação atual uma norma que permita uma pessoa decidir sobre a
morte de outra. O nascituro é vida humana mesmo que ainda dentro do ventre e, portanto
se este é pessoa, tem direito de viver, e ter uma vida digna como qualquer outra das 7
bilhões de pessoas que existem no mundo.
De acordo com Stolze e Gagliano (2018), o conceito de dano moral se refere a toda
e qualquer dor psicológica causado por outrem e esta situação foi adotada pela
Constituição Federal no artigo 5º, incisos V e X que garantiram a reparação proporcional a
todo dano causado. Sendo assim rechaçada toda teoria de não-existência ou nãoconfiguração do dano moral.
Estabelecido no artigo 186 do Código Civil, dano moral é considerado um ato ilícito
cometido por quem realiza ação ou omissão voluntária prejudicando outrem. Dessa forma,
tornou-se imprescindível trazer à baila a possibilidade de indenização por dano moral ao
nascituro.
E assim, ao conceder a indenização de dano moral ao nascituro, configura o
enaltecimento da Teoria Concepcionalista pondo a salvo os direitos, nestes casos direito
ao dano moral, desde a concepção. Após analisar diversos direitos existentes, é crucial fazer
uma releitura acerca da punibilidade da prática abortiva bem como a saúde pública no
país.
5 PUNIBILIDADE DA PRÁTICA ABORTIVA
Para Greco (2017), o aborto possui duas subdivisões: natural ou espontâneo e
provocado. O aborto natural ou espontâneo seria aquele que acontece
independentemente da vontade da genitora, de forma que o próprio organismo rejeita o
feto, ocorrendo assim a morte do nascituro. Já o aborto provocado acontece quando a
gestante ou terceiro estimula por meio de remédios a expulsão do feto do próprio corpo
da mãe.
A conduta delitiva do aborto está prescrita nos artigos 124 a 127 do Código Penal
(CP) que serão vistos a seguir. O artigo 124 do CP pune a gestante que realiza aborto em
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si mesmo, tomando fármacos que provoquem a morte do feto. Os artigos 125 e 126 CP
estabelecem a realização do aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da
gestante e com o consentimento, respectivamente.
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O artigo 127 do CP indica as formas qualificadas que são acrescidas se resultarem
à mãe lesão de natureza grave, e duplicadas se causarem a morte da mesma. Com esses
artigos, pode-se analisar que a pena do aborto não compreende somente a gestante que
motive tal ato, mas também a terceiro que exerça a prática criminosa.
Existem exceções da conduta punível do aborto previstas no artigo 128 do Código
Penal. Atualmente, há três casos legais da extinção da punibilidade prática abortiva, ou
seja, mesmo sendo típico não será punível. A primeira exceção é o aborto necessário
caracterizado quando não existe outra forma de salvar a gestante. Desta forma, é preferível
a vida da genitora e realizado o aborto.
A segunda exceção ocorre quando realizado o aborto no caso de gravidez
resultante de estupro, uma vez considerado um trauma para a pessoa que é acometida
desse ato tão cruel. Sendo assim, o Estado permite que a cidadã que foi acometida desse
ato criminoso decida por ter ou não um filho decorrente de tal situação.
A terceira exceção está prevista na ADPF 54 do Supremo Tribunal Federal, que
define a possibilidade dos abortos praticados aos fetos anencefálicos. Tal decisão foi
fundamentada no sentido de que permanecer com a gestação somente traria danos
psicológicos e físicos para a gestante, pois apesar de a criança nascer, esta não sobreviveria
por muito tempo.
É notável que quando o assunto é aborto, há um descaso frente à saúde pública
no país. Até mesmo para o procedimento de abortos legalizados, encontra-se certo
abandono para com a gestante que não tem ao menos sequer um tratamento com equipe
psicológica antes e após a realização dessa cirurgia tão complicada.
Ao analisar a saúde pública, deve-se perceber que a maioria dos abortos
provocados são resultados finais de uma grande sequência de lacunas na saúde, lacunas
sociais e jurídicas. Não são raros os casos de adolescentes e adultos que adquirem doenças
sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada, por descuido de não usar métodos
contraceptivos.
Devido a essa situação e a preocupação com o mínimo de dignidade para
existência de uma família, o legislativo elaborou uma lei que trata sobre o planejamento
familiar com intuito de garantir ao maior número de cidadãos uma organização sobre a
regulação da fecundidade.
A lei nº 9.263/96 dispõe sobre o planejamento familiar, defendendo que é direito,
de todo cidadão, o acesso à preparação sobre a quantidade da prole pelo genitor ou
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genitora. A referida legislação garante atividades básicas como assistência a concepção e
contracepção, atenção voltada para as doenças sexualmente transmissíveis, cuidado com
pré-natal, puerpério e segurança ao neonato.
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Infelizmente, ainda falta efetividade desta legislação, um eficaz cumprimento do
que é estabelecido na lei acima comentada, na Carta Magna e no Estatuto da Criança e do
Adolescente por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dos Núcleos Ampliados de
Saúde e de Família e Atenção Básica (NASF), capazes de melhorar a saúde pública em
relação a casos abortivos no Brasil.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito à vida pressupõe a existência de todos os outros direitos, sem dúvida
alguma, não seria possível estabelecer proteção a nenhum outro sem antes existir vida
humana. Como apresentado, a legislação não expõe um conceito certo, objetivo e
determinado para o nascituro, ficando a cargo do aspecto biológico tal definição.
Com a possível aprovação do projeto de lei 478/2007 será rompida toda
discriminação existente sobre a teoria da personalidade do nascituro. O referido PL
determina que a pessoa humana tem a concepção como momento inicial de sua
personalidade. Sendo assim, a consequência jurídica dessa teoria implica em trazer ao
nascituro direitos e deveres civis previstos na legislação.
Com os recentes julgados, percebe-se que, cada vez mais, a jurisprudência vem
consolidando direitos ao nascituro, como o nome, imagem, honra, direito ao dano moral,
direito à representação, direito à saúde e alimentação. Com essa vastidão de garantias, o
nascituro vem cada vez mais, igualando-se ao ser humano com vida, uma vez que a todos
os cidadãos também são garantidos esses direitos.
Ademais, muito embora com as legislações previstas do Código Civil, Estatuto da
Criança e do Adolescente, lei 9.263/96, Código Penal, Constituição Federal, não é possível
ainda observar de forma concreta a eficácia dessas normas. Existe um déficit efetivação no
que tange ao Estado garantidor de direitos e protetor do bem jurídico tutelado.
Ocorre que milhares de abortos provocados acontecem ano após ano no Brasil, e
atualmente não há a penalização desse crime como deveria acontecer, poucos são os casos
que realmente chegam ao poder judiciário para processamento do delito.
Desta forma, é possível vislumbrar, de um lado o Estado, que protege o nascituro
ao resguardar direitos desde a concepção, e de outro lado, o Estado que não pune o
cidadão que pratica o ato criminal abortivo. Esses dois extremos são colocados na mesa
do legislativo, e, da mesma forma, também surge a dualidade na norma jurídica.
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O presente estudo retrata um tema que coloca o Estado e o poder judiciário em
questionamento, pois existe, e está evidente a dualidade vida x aborto que se encontra a
sociedade atual. Desta forma, o trabalho proposto teve como benefício levar conhecimento
a sociedade frente a tema tão delicado, mas que necessita ser falado e interpretado.
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A VIOLAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR DIANTE DA DIFICULDADE DE ACESSO À
INFORMAÇÃO NA REDE SOCIAL INSTAGRAM
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RESUMO: Com o avanço tecnológico, houve o surgimento do mercado digital, inclusive,
na rede social Instagram, porém, os fornecedores, ao utilizarem essa nova modalidade de
comercialização para divulgar seus produtos e serviços, violam o direito do consumidor de
acesso à informação adequada e clara. Assim, esta pesquisa procurou verificar se a
legislação existente é suficiente para garantir esse direito básico do consumidor durante a
relação de consumo no mercado da rede social Instagram. Dessa forma, objetivou-se
demonstrar como ocorre a violação a esse direito, descrevendo a sua importância, bem
como os possíveis danos acarretados pela falta de informação durante a relação de
consumo, proporcionando revisão bibliográfica em Direito do Consumidor e coleta de
jurisprudências pátrias. Para tanto, realizou-se pesquisa documental e bibliográfica com
abordagem dedutiva. Ao final, verificou-se que, embora o legislador pátrio tenha
elaborado um código próprio e leis esparsas visando a garantia desse direito, a legislação
brasileira consumerista ainda se mostra insuficiente para garantir o direito do consumidor
de acesso à informação adequada e clara nesse novo comércio. Por isso, nota-se a
relevância do estudo, visto que, a medida que esse mercado se expande, a vulnerabilidade
do consumidor torna-se mais expressiva, tornando-se necessária a efetivação de seus
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direitos e a consequente imposição para que os fornecedores cumpram com suas
obrigações legais, punindo de forma mais severa aqueles que não o fizerem.
Palavras-chave: consumidor; informação; rede social; violação.
1 INTRODUÇÃO
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O ato de consumir constitui uma ação inerente ao homem, posto que é dessa forma
que se adquire aquilo que é necessário e indispensável à sua sobrevivência. Entretanto,
com o desenvolvimento do comércio, o ser humano que antes comprava com o objetivo
de suprir suas necessidades, passou a comprar demasiadamente, por desejo ou satisfação
social, surgindo, assim, o fenômeno do consumismo.
Destarte, os comerciantes com o objetivo de alavancar as vendas, buscaram formas
de incentivar o consumidor a comprar cada vez mais, servindo-se dos meios de divulgação
da época, como rádios, revistas impressas, jornais e televisão, com o intuito de atingir a
coletividade, isto é, alcançar o máximo de pessoas possíveis.
Anos depois, com o advento da internet, houve uma transição no modo de
consumo, e, consequentemente, na forma de oferecer produtos e serviços, passando-se a
priorizar o ambiente eletrônico, dando espaço para o surgimento do e-commerce por meio
de estabelecimentos virtuais existentes em plataformas digitais, sites e redes sociais,
proporcionando mudanças no padrão de consumo, uma vez que conferiu praticidade no
momento de comprar ou vender produtos e serviços.
Foi nesse contexto, que a rede social Instagram, criada, originalmente, para a
publicação de fotos e vídeos, bem como para a comunicação entre pessoas em diversos
lugares do mundo, transformou-se em uma modalidade de comércio on-line. Assim,
empresas estrategicamente se utilizaram dessa rede social, em razão do compartilhamento
de conteúdo entre usuários, com o objetivo de influenciá-los ao consumo.
Entretanto, essa nova modalidade de comercialização trouxe consigo o
desencadeamento de práticas por parte dos fornecedores que violam alguns direitos
básicos e fundamentais do consumidor, em especial o seu direito ao acesso à informação.
Isso ocorre quando os fornecedores, ao divulgarem seus produtos e serviços, não
apresentam a descrição destes de forma clara e adequada no que tange às características
relevantes e necessárias, omitindo informações sobre os mesmos, descumprindo o que lhe
é legalmente imposto.
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Diante desse cenário, evidencia-se o centro de onde surgiu o problema de pesquisa
deste estudo, qual seja: a legislação existente no ordenamento jurídico brasileiro é
suficiente para assegurar o direito básico do consumidor de acesso à informação clara e
adequada no âmbito do mercado digital através da rede social Instagram?
Com efeito, o presente artigo tem como objetivo demonstrar como a insuficiência
legislativa implica na violação do direito básico do consumidor ao acesso à informação
clara e adequada no âmbito do mercado digital por meio da rede social Instagram. Visa
também, descrever a importância desse direito básico e fundamental garantido ao
consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como a demonstração dos
possíveis danos acarretados pela falta de transparência e informação nesse mercado de
consumo, além de proporcionar uma revisão bibliográfica e coleta de jurisprudências de
tribunais pátrios a respeito da temática.
Buscando alcançar referidos objetivos, realizou-se pesquisa documental e
bibliográfica com abordagem dedutiva, através de um levantamento em artigos científicos,
doutrinas, legislações e jurisprudência, nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico
e Scielo.
Dessa forma, torna-se evidente a relevância da presente pesquisa no cenário atual
em que a sociedade se encontra, tendo em vista que, conforme a rede social Instagram
transforma-se cada vez mais em um ambiente de comercialização, faz-se necessária a
efetivação da proteção do consumidor. Assim, verifica-se a relevância da pesquisa para o
ordenamento jurídico, pois, é necessário garantir ao polo mais vulnerável da relação
consumerista o seu direito à informação, e exigir do fornecedor a realização de ofertas
transparentes, a fim de que seja efetivada a aplicação das normas consumeristas às
relações de consumo.
No tocante à relevância acadêmica, a pesquisa proporciona aprimoramento
científico na área de Direito do Consumidor, contribuindo para a evolução contínua do
Direito, demonstrando que este precisa ser adaptado constantemente à sociedade,
abrangendo as novas relações jurídicas que surgem diariamente.
O trabalho se desenvolve no decorrer de quatro capítulos. O primeiro versa sobre a
evolução do direito do consumidor e da relação jurídica de consumo. O segundo aborda
o direito básico do consumidor ao acesso à informação clara e adequada. Por sua vez, o
terceiro discorre sobre as facilidades ocasionadas pela desenvoltura do mercado digital,
onde os seus subtópicos demonstram como ocorre esse mercado na rede social Instagram
e quais são seus pontos negativos. Por último, o quarto capítulo explana como o direito
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básico do consumidor de acesso à informação é violado no mercado digital na rede social
Instagram.
2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO E O
ENQUADRAMENTO JURÍDICO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
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O consumo é enquadrado como uma característica inerente à vida do ser humano.
Desde os primórdios, as pessoas viram-se obrigadas a passar por um processo de
adaptação para atender as suas necessidades básicas. Dessa forma, o desejo dos indivíduos
em experimentar coisas novas os levavam a realizarem trocas entre si de produtos que
necessitavam e não possuíam. Assim, observa-se que a relação consumerista entre os
sujeitos se configura como um dos mais antigos meios de sobrevivência.
Por bastante tempo, a produção era através da manufatura, tendo em vista que o
trabalhador era encarregado de concretizar o serviço através da sua capacidade artesanal.
No entanto, com o advento da Revolução Industrial do aço e do carvão, a população da
zona rural começou a migrar para os centros urbanos, a qual, ao longo dos anos,
manifestou interesse pelo consumo dos novos produtos e serviços, de modo a satisfazer
as necessidades materiais que começaram a surgir (ALMEIDA, 2020), aumentando a
demanda das fábricas, dando início ao processo de produção em massa.
Diante da formação do novo modelo de sociedade, os produtores passaram a
priorizar o aspecto quantitativo, deixando em segundo plano o caráter qualitativo. Isso
porque, os fornecedores só pensavam em benefício próprio, objetivando a expansão das
negociações com um aumento dos lucros e diminuição dos gastos com a produção, de
modo a desfavorecer o consumidor, visto que este não tinha a devida opção de escolha, a
garantia de qualidade e as informações necessárias acerca dos produtos ofertados no
mercado.
Nesse cenário em que os consumidores não tinham controle acerca do que era
ofertado no mercado, o Estado Social surge no século XX, passando a intervir, ainda que
minimamente, na economia e nas relações privadas, com o objetivo de promover a justiça
social, tendo em vista que inexistia uma norma regularizadora que protegesse a parte mais
fragilizada da relação de consumo.
Nesse sentido, em 15 de março de 1962, o presidente norte-americano John F.
Kennedy, pronunciou-se e proferiu a seguinte frase: “Consumidores somos todos nós”,
sendo considerado o posicionamento político mais expressivo referente à necessidade de
proteção do vulnerável (SANTANA, 2014), o qual enviou uma carta ao Congresso Nacional
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demonstrando a importância de se legislar e garantir os direitos básicos dos consumidores,
sendo considerado o marco inicial para a existência do Direito do Consumidor.
Em virtude dos vícios e defeitos recorrentes no novo modelo de sociedade
amplamente exposto, os consumidores brasileiros encontravam-se totalmente
desamparados de proteção jurídica, uma vez que o Direito aplicado às relações de
consumo era aquele que regia as relações privadas, isto é, o Código Civil de 1916, o qual
era manifestamente incompatível, haja vista não conter dispositivos que protegessem os
vulneráveis da relação de consumo.
Deste modo, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 5º, inciso XXXII
como dever do Estado, a promoção da defesa do consumidor. Assim, conforme
determinação expressa no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o
Congresso Nacional deveria elaborar o Código de Defesa do Consumidor no prazo de
cento e vinte dias após a promulgação da Constituição.
Portanto, em 11 de novembro de 1990, foi instituído pela Lei 8.078, o Código de
Defesa do Consumidor, para regular as relações de consumo, proteger o mais vulnerável e
impor ao fornecedor a obrigação de oferecer produtos e serviços com maior qualidade e
com todas as informações necessárias. Assim, pode-se afirmar que o CDC constitui
o instrumento legal para a efetivação da defesa do consumidor; sem
o CDC, o imperativo constitucional de defesa do consumidor não
passaria de uma folha de papel. Em suma, o Código de Defesa do
Consumidor destina-se a efetivar, no plano infraconstitucional,
princípios constitucionais, especialmente os princípios da isonomia
substancial e da defesa do consumidor (CAVALIERI FILHO, 2019, p.
23).
Ainda, a defesa do consumidor constitui um princípio de ordem econômica, pois a
Constituição Federal de forma inovadora, inseriu o consumidor como agente econômico e
social, estabelecendo expressamente no artigo 170, inciso V, que “a defesa do consumidor
é um dos princípios que devem ser observados no exercício de qualquer atividade
econômica” (BRASIL, 1988), permitindo a intervenção estatal nas relações privadas, com o
intuito de garantir os direitos fundamentais dos indivíduos.
Assim, é perceptível a progressão da legislação consumerista, visto que, após o
mandamento constitucional, deu-se voz e vez aos que suportavam as imposições e os
regramentos definidos unilateralmente pelos fornecedores, vinculando o ente estatal e os
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demais aplicadores das normas à defesa dos vulneráveis na relação de consumo, de forma
a amparar o outrora desprotegido.
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Deste modo, a relação de consumo passou a ser regularizada pelo Código de Defesa
do Consumidor, tornando-se uma relação jurídica de consumo composta de elementos
subjetivos e objetivos, sendo definida pela doutrina como “aquela relação firmada entre
consumidor e fornecedor, a qual possui como objeto a aquisição de um produto ou a
contratação de um serviço” (ALMEIDA, 2020, p.85).
Os elementos subjetivos da relação de consumo são os sujeitos que a compõe, isto
é, o consumidor e o fornecedor. Por sua vez, os elementos objetivos são os objetos da
relação, ou seja, produto e serviço. Referidos elementos são dependentes entre si, tendo
em vista que “os conceitos em questão não se sustentam por si mesmos, nem podem ser
tomados isoladamente. Ao contrário, as definições são dependentes umas das outras,
devendo estar presentes para ensejar a aplicação do CDC” (MIRAGEM, 2020, p.139).
O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor define que “consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
(BRASIL, 1990). Atualmente, quanto ao termo “destinatário final”, existe divergência
doutrinária, e consequentemente, surgiram duas correntes para explicar o tema, a corrente
finalista e a corrente maximalista, além do posicionamento dominante do Superior Tribunal
de Justiça, criando a corrente finalista mitigada.
A corrente finalista conceitua o destinatário final como aquele que adquire
determinado produto ou serviço com a finalidade de satisfazer necessidade pessoal
(CAVALIERI FILHO, 2019). Em contrapartida, a corrente maximalista interpreta o
destinatário final como o sujeito que retira o produto ou o serviço do mercado e usufrui
deste, não sendo relevante se a pessoa tem o intuito ou não de lucrar com estes produtos
ou serviços (THEODORO JÚNIOR, 2017).
A terceira corrente foi criada pelo STJ, denominada como “finalista mitigada ou
mitigada, pautada na ideia de se enquadrar a pessoa jurídica como consumidora desde
que comprovada a sua vulnerabilidade” (ALMEIDA, 2020, p. 110). Além disso, o parágrafo
único do art. 2º estabelece que “equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda
que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo" (BRASIL, 1990).
Destarte, como forma de abranger um público maior na legislação consumerista,
entende-se também como consumidores aqueles que sofrerem danos, sem que,
necessariamente, seja destinatário final, conforme expressa o art. 17 do CDC, o qual define
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que “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento” (BRASIL, 1990), e ainda,
o art. 29, expondo que “equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis
ou não, expostas às práticas nele previstas” (BRASIL, 1990).
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O conceito de fornecedor está previsto no art. 3º do CDC, sendo definido como
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação,
importação,
exportação,
distribuição
ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços (BRASIL, 1990).
Sendo assim, toda pessoa física ou jurídica que ofertar produtos ou prestar serviços
no mercado será considerada fornecedora dentro da cadeia de consumo. Referida
atividade deve ser praticada com habitualidade pelo fornecedor, e não somente de forma
eventual. No entanto, ressalta-se que o diploma consumerista não exigiu de forma
expressa que a atividade praticada pelo fornecedor fosse de cunho profissional, bastando
para tanto, que estivesse presente o requisito da habitualidade.
No tocante aos elementos objetivos da relação de consumo, o legislador
consumerista preocupou-se em defini-los expressamente no Código de Defesa do
Consumidor, valendo-se de termos universais utilizados no meio capitalista, com a
finalidade de abranger os mais diversos bens expostos no mercado pelos fornecedores.
O art. 3º do Código de Defesa do Consumidor em seu parágrafo primeiro define
produto como “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial” (BRASIL, 1990).
Evidente que o legislador consumerista tentando proteger o consumidor das mais diversas
situações, além de incluir os bens imóveis para que os contratos imobiliários e outros
decorrentes destes fossem abrangidos pelo CDC, antecipou-se quanto à regulamentação
de relações de consumo realizadas no âmbito da internet ao referir-se aos imateriais
(MIRAGEM, 2020).
Em seguida, o parágrafo segundo do art. 3º do CDC determina que serviço consiste
em “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista” (BRASIL, 1990). Nesse sentido, para se tratar de relação
consumerista, o serviço deverá ser ofertado no mercado, mediante o recebimento de uma
remuneração paga pelo consumidor, constituindo atividade econômica do fornecedor.
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Demonstrada a regularização da relação consumerista, evidencia-se que o Código
de Defesa do Consumidor trouxe notáveis contribuições à ordem jurídica brasileira,
regulamentando a efetiva proteção à parte mais vulnerável da relação consumerista, qual
seja, o consumidor, com o objetivo de manter o equilíbrio entre as partes. Para tanto, o
legislador consumerista elencou direitos básicos que devem estar presentes na relação de
consumo, com o intuito de evitar abusos e excessos por parte dos fornecedores.
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Dessa forma, levando em consideração as informações anteriormente explanadas
quanto aos abusos suportados pelos consumidores e a importância da defesa do
adquirente de produtos e serviços em qualquer âmbito propicio ao consumo, em razão de
sua vulnerabilidade, passasse à análise do direito básico do consumidor ao acesso à
informação adequada e clara.
3 O IMPERIOSO DIREITO DO CONSUMIDOR FACE À INFORMAÇÃO ADEQUADA E
CLARA
Conforme destacado anteriormente, objetivando proteger o consumidor dos
abusos praticados pelos fornecedores, o Código de Defesa do Consumidor reservou um
artigo próprio, o sexto, para tratar dos direitos básicos do consumidor, os quais devem ser
materializados dentro da relação de consumo.
O legislador, no momento da definição dos direitos básicos do consumidor,
enfatizou que estes se tratam dos básicos, ou seja, serão norteadores das relações de
consumo, não restando dúvidas quanto a aplicação de direitos não elencados
expressamente no artigo 6º do CDC para a defesa dos vulneráveis (GARCIA, 2017).
Dessa maneira, para proporcionar segurança e irrefutabilidade quanto ao
cumprimento dos direitos assegurados à proteção dos consumidores, faz-se necessária a
aplicação, simultaneamente, do Código de Defesa do Consumidor, dos tratados e
convenções internacionais em que o Brasil seja signatário, bem como das demais
legislações, de modo a não excluir normas de proteção relativas à defesa dos interesses do
consumidor.
Apesar de os direitos básicos dos vulneráveis da relação consumerista terem sidos
reconhecidos legalmente, observa-se constantemente o crescimento de demandas
judiciais, objetivando a concretização desses direitos pelos tribunais pátrios, em razão das
práticas ilícitas por parte dos fornecedores durante o processo de consumo. Nesse sentido,
destaca-se um entendimento da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia reconhecendo a violação do direito do consumidor de acesso à informação, vejamos:
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
SUPERIOR.
DIVULGAÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA.
PROPAGANDA ENGANOSA. DIREITO À INFORMAÇÃO VIOLADO.
RECURSO PROVIDO. 1. No caso em exame, os apelantes propuseram
a demanda de origem para que fosse deferida a possibilidade de
adesão ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP),
oferecido pela recorrida, além dos danos morais sofridos, uma vez
que, apesar da ampla divulgação desta modalidade sem restrições
expressas, foi negado por não abranger o curso de medicina. 2. Com
efeito, da documentação apresentada com a inicial (fls. 107/122),
constata-se a inexistência de ressalva prévia a respeito da restrição
ao curso de Medicina e, sequer, de qualquer outro curso oferecido.
A propaganda dos serviços educacionais está atrelada diretamente
ao sistema do Parcelamento Estudantil Privado (PEP) não prevê
exclusão do referido curso para o financiamento divulgado. 4. Sobre
o tema, o Código de Defesa do Consumidor é expresso a respeito
da necessidade da publicidade de produtos e serviços ser
realizada de forma clara, precisa, correta e ostensiva, sobretudo
quando se trata de limitação dos direitos do contratante. 5.
Noutro ponto, sabe-se que "O ônus da prova da veracidade e
correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as
patrocina". No caso em exame, analisando o acervo probatório
constante nos autos, a apelada não conseguiu demonstrar a correção
do anúncio a respeito das restrições ao financiamento. 6.
Efetivamente, a mera indicação genérica de consulta ao
regulamento e as especificações em letras diminutas não são
suficientes para tanto. Frisa-se que, em todas as divulgações
apresentadas, não há sequer menção de que os termos ali
expressos não teriam abrangência para todos os cursos, sendo
apta a induzir o consumidor a erro ( (Classe: Apelação,Número do
Processo: 0511319-60.2018.8.05.0001, Relator (a): José Edivaldo
Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 02/04/2019 ).
(TJ-BA - APL: 05113196020188050001, Relator: José Edivaldo Rocha
Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2019,
grifo nosso)
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No caso acima, é evidente a atitude ilícita do fornecedor, haja vista o carecimento
de informações expressas quanto à abrangência do programa de parcelamento, agindo
em desconformidade com a legislação consumerista, pois o art. 6º, inciso III do CDC, exige
que a mesma seja feita de forma clara e adequada, evitando o induzimento do consumidor
a erro.
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Dessa forma, o fornecedor é obrigado, no momento da inclusão do produto ou do
serviço no mercado, a explicar de forma transparente e pormenorizada ao consumidor,
acerca do que está sendo exposto à venda, com especificação correta de qualidade,
quantidade, características, composição, bem como os tributos incidentes e o respectivo
preço, e ainda, os riscos que apresentem.
Com efeito, é evidente que o detentor do conhecimento técnico e dominador do
processo de produção é o fornecedor, enquanto que o consumidor não sabe como o
produto foi produzido, o que foi utilizado ou quem produziu, tornando-o vulnerável.
Consequentemente, a informação é essencial para colocar o consumidor em posição de
igualdade na relação consumerista.
Deste modo, trata-se de um dos direitos básicos do consumidor mais cruciais, uma
vez que, o artigo 5º, inciso XIV da Constituição Federal, resguarda e assegura o acesso à
informação a todos os cidadãos, de forma a garantir, inclusive, aos consumidores, a
adequada e autêntica informação acerca dos produtos e serviços ofertados no comércio.
À vista disso, o acesso à informação de forma clara e adequada proporciona aos
vulneráveis da relação de consumo a escolha consciente, ou seja, favorece o consumidor
na manifestação do seu poder de decisão com mais assertividade, reflexão e exatidão, de
modo a diminuir os riscos da escolha apressada e alcançar as devidas expectativas criadas
por obter um produto ou serviço pretendido. Por esse motivo, o fornecedor deverá:
além de informar ao consumidor (dever de informar) e de esclarecêlo (dever de esclarecer), tem o fornecedor especialista, diante de um
consumidor não especialista, o dever de aconselhá-lo e de orientá-lo
(dever de aconselhamento), o que significa dotar o consumidor de
todas as informações e indicações necessárias, bem assim a posição
crítica do especialista, para que possa escolher entre as diversas
opções que se lhe apresentam (CAVALIERI FILHO, 2019).
Por esta razão, a expressa disposição legal do artigo 31, caput, do CDC, determina
que a oferta e apresentação de produtos ou serviços no mercado de consumo deve
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assegurar informações “corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores” (BRASIL, 1990).
Ainda, ressalta-se que, o parágrafo único do art. 6º, inciso III do CDC, incluído pela
Lei nº 13.146 de 2015, define que essas informações comunicadas ao público acerca dos
produtos e serviços, devem ser acessíveis às pessoas com deficiência, observadas as
disposições do regulamento.
Não obstante a imposição legal para que o fornecedor disponibilize as informações
necessárias quanto ao que oferta no mercado, frequentemente se verifica a violação deste
direito básico, através de produtos ou serviços com informações incompletas e
insuficientes para que se constate a confiabilidade do que está sendo comercializado.
Isso porque, frisa-se, o vulnerável na relação consumerista é o consumidor, e pelo
fato de não deter do mesmo conhecimento técnico que o fornecedor, este é obrigado a
mantê-lo ciente das informações pertinentes ao produto ou serviço oferecido, e ainda,
disponibilizar todos os dados indispensáveis ao consumidor relativos ao que será vendido.
Portanto, referido direito é intrinsecamente ligado à realidade de que o fornecedor deve
realizar anúncios sem desprender-se dos princípios da transparência e da boa-fé nos
métodos comerciais.
Essa obrigação legal imposta ao fornecedor quanto à divulgação de todas as
informações pertinentes àquilo ofertado no mercado, deve ocorrer em todo setor
mercantil, inclusive no âmbito do comércio eletrônico ou e-commerce, que vem se
destacando bastante nos últimos anos, em razão da facilidade e agilidade proporcionada
ao processo consumerista, o qual será objeto de estudo do tópico seguinte.
4 A EXPANSÃO DO CONTEMPORÂNEO MERCADO DIGITAL E OS DESDOBRAMENTOS
NOS DIREITOS CONSUMERISTAS
Com o avanço tecnológico dos últimos anos, tem-se observado o desenvolvimento
de uma nova modalidade de comercialização, a qual é realizada no âmbito do “mundo
virtual”, denominada de comércio eletrônico. Nesse mercado, as partes estabelecem uma
relação de consumo sem efetuarem qualquer contato físico entre si, valendo-se somente
de seus computadores, smartphones, tablets ou outro meio de comunicação conectados à
internet que as permitam acessar o estabelecimento virtual dos fornecedores.
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À vista disso, a atividade desenvolvida no comércio eletrônico pode ser conceituada
como aquela em que as partes, mediante a transmissão eletrônica de dados, efetuada por
meio de computador ou outro veículo que permita essa comunicação sem qualquer
contato físico, constituem uma relação virtual (NEVES, 2018).
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Diante desse cenário, torna-se perceptível que esse modelo de comércio está se
destacando cada vez mais em relação ao comércio tradicional, em razão das diversas
facilidades que proporcionou às relações de consumo estabelecidas entre fornecedores e
consumidores para compra e venda de produtos ou serviços, acompanhando a celeridade
em que a sociedade atual se encontra.
Isso porque, o advento de um comércio por meio da internet, possibilitou a inclusão
de empresas e marcas de pequeno e médio porte no mercado, as quais antes não tinham
tanta visibilidade mercantil, devido às limitações enfrentadas quanto à logística física e à
pequena diversidade de produtos ou serviços oferecidos.
Além disso, permitiu às empresas o ingresso em setores nos quais jamais
imaginariam alcançar, em razão das condições suportadas no passado, como os altos
investimentos necessários para superar a concorrência, gerando um horizonte de
oportunidades para os fornecedores crescerem no mercado.
Dessa forma, a competitividade entre as empresas não será pautada por seu
tamanho, sua vantagem ou seu país de origem como ocorria no passado. Agora, será
possível a competição de empresas menores, mais jovens e locais com empresas maiores,
globais e mais antigas no mercado. No fim das contas, não haverá uma única empresa que
domine de forma total as demais empresas, visto que nesse novo mercado, a empresa mais
competitiva será aquela que possuir uma maior conectividade com comunidades diversas
de consumidores (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).
São nítidos os benefícios trazidos pelo comércio digital, uma vez que sua dinâmica
mercantil permite que fornecedores disponibilizem seus produtos e serviços no mercado
com uma redução dos gastos, tendo em vista que os custos para manter um
estabelecimento virtual funcionando são consideravelmente inferiores àqueles para
manter um estabelecimento físico, pois neste deve haver um maior investimento em
funcionários, logística e, principalmente, em publicidade.
Diante disso, evidencia-se que a internet inovou o mercado consumerista, ao criar
uma nova modalidade de contratação, qual seja, a eletrônica, de modo a facilitar, cada vez
mais, a atuação de empresas de pequeno e médio porte, viabilizando um maior alcance na
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divulgação e distribuição de seus produtos e serviços, assegurando de forma bem mais
prática a expansão dos negócios e consequentemente, dos lucros auferidos pelos
fornecedores, pois é inegável que
a tecnologia possibilita a automação e a miniaturização, que reduzem
os custos dos produtos e permitem às empresas atender aos novos
mercados emergentes. As inovações disruptivas nos diferentes
setores de negócios levaram produtos mais baratos e simples aos
pobres, antes considerados um ‘não mercado’. Produtos e serviços
que já foram exclusivos estão agora disponíveis para os mercados de
massa no mundo inteiro (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017,
p.20).
Portanto, denota-se que o comércio digital promoveu o rompimento de barreiras
demográficas e geográficas, proporcionando ao fornecedor um alcance maior de
consumidores, localizados em cidades, estados, regiões e até países diferentes, com
despesas significantemente mais baixas, visto que antes se fazia necessária a intervenção
de terceiros, como redes hoteleiras e companhias áreas para que essa negociação pudesse
ser realizada. Dessa forma, o que antes era inviável, principalmente para pequenas
empresas, as quais possuíam uma clientela limitada, tornou-se possível.
Ademais, através do mercado virtual, as empresas puderam determinar seus
próprios horários comerciais, possibilitando ao consumidor, o acesso aos produtos e
serviços a qualquer hora do dia, os quais antes eram limitados a horários de funcionamento
convencional do comércio ou dos shoppings centers, ou, ainda, afetados em razões de
fuso horários nacionais e internacionais (TEIXEIRA, 2015).
Dessa maneira, denota-se que o desenvolvimento do mercado no âmbito digital
permitiu a celebração de contratos de consumo de forma fácil, ágil e simplificada, visto que
por meio de um simples clique confirmando a aceitação da contratação ( one click
contracts), o mesmo está firmado e pronto para ser cumprido, sendo possível, ainda, uma
rápida e segura forma de pagamento por meio de cartões digitais ou transferências
bancárias (MIRAGEM, 2020).
Por meio desse novo modelo de contratação, surgiram, além das acimas
mencionadas, outras funcionalidades decorrentes dos modelos de comércio eletrônico
existentes, os quais surgirão a depender de como o processo de compra e venda será
realizado e quem serão os sujeitos que firmarão a relação de consumo.
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Nesse sentido, podemos subdividir o comércio eletrônico em quatro tipos
principais, quais sejam: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer
to Consumer (C2C) e Consumer to Business (C2B).
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No Business to Business (B2B) ou empresa-empresa, a relação de consumo
eletrônica é estabelecida por duas pessoas jurídicas, ou ainda, quando a empresa recebe
produtos do fornecedor, ao passo que, no Business to Consumer (B2C) ou empresaconsumidor, a relação se configura quando a venda é realizada diretamente ao consumidor
final, referindo-se ao modelo mais tradicional em sociedade (MORAES, 2015).
Assim, diante do que se verifica por meio da convivência no meio social, o modelo
frequentemente utilizado pelas pessoas é aquele em que a empresa oferece produtos e
serviços ao consumidor final, constatando, deste modo, que se tratam das vendas
destinadas àqueles que adquirem aquilo que é ofertado com o objetivo de usá-lo.
Por conseguinte, o Consumer to Consumer (C2C) ou consumidor-consumidor,
viabiliza negociações entre consumidores, isto é, abre possibilidade para transações entre
pessoas comuns, e sob outra perspectiva, tem-se ainda o Consumer to Business (C2B) ou
consumidor-empresa, onde, nesta hipótese, existirá a troca de bens entre pessoa física para
pessoa jurídica, como no caso dos Shutterstock, onde são vendidos imagens ou vídeos que
podem ser utilizados, por exemplo, em uma campanha publicitária empresarial (SAMPAIO,
2017).
Uma vez compreendido quais sujeitos podem estabelecer vínculos consumeristas,
resta saber onde os mesmos serão concretizados. Para tanto, o e-commerce conferiu três
modalidades de plataformas objetivando a concretização dessas transações, são elas: MCommerce, T-Commerce e S-Commerce.
O primeiro estará configurando no momento em que a relação comercial for firmada
através da utilização de aparelhos móveis, isto é, quando o consumidor finalizar uma
compra por meio de seu smartphone, notebook ou tablet. Por seu turno, caso a compra
seja efetuada por meio de televisão, por intermédio do controle remoto, estaremos diante
do T-Commerce.
Conforme entendimento de Gabriel (2010, p.160) “podemos definir o comércio
social (s-commerce) como um subconjunto do comércio eletrônico (e-commerce) que
emprega ferramentas colaborativas de redes sociais para auxiliar na compra e venda online”. Em outras palavras, o S-Commerce refere-se à utilização dos mecanismos
proporcionados pelas redes sociais que promovem a interação social entre usuários para
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influenciá-los a comprar determinado produto e/ou serviço, valendo-se de avaliações e
comentários feitos por outras pessoas.
Em virtude disso, redes sociais, como por exemplo, o Instagram, tornaram-se, além
de uma rede de interações sociais e compartilhamentos de mídias, um canal para divulgar
e comprar produtos e serviços, permitindo aos usuários dividirem suas experiências,
constituindo, dessa forma, uma modalidade de comércio eletrônico, conforme será
explanado a seguir.
4.1 O desenvolvimento e modus operandi do mercado digital na rede social
Instagram
Com o avanço da internet e a criação das redes sociais, barreiras geográficas e
demográficas foram rompidas, possibilitando a interação social entre pessoas localizadas
e conectadas em diversos lugares do mundo, por meio do compartilhamento de fotos,
vídeos, conteúdos e informações de forma instantânea, facilitando a comunicação entre os
usuários dessas mídias sociais.
Diante disso, visto que esse novo meio de interação proporciona a comunicação e
o compartilhamento de conteúdo em tempo real entre os usuários conectados, as
empresas perceberam uma oportunidade de desenvolverem um mecanismo de
publicidade para divulgarem suas marcas, produtos e serviços, objetivando entregar o seu
conteúdo ao maior número possível de usuários da rede, os quais se tornariam seus
consumidores.
Isso porque, os consumidores que antigamente eram influenciados por campanhas
de marketing, buscando sempre ouvir as autoridades e especialistas sobre o assunto,
passaram a acreditar e confiar mais nas opiniões de outros seguidores, pedindo conselhos
para estranhos (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017), os quais compartilham suas
experiências com o consumo de determinado produto ou serviço. Dessa forma, evidenciase que as conversas entre os consumidores a respeito de marcas e produtos, passaram a
ter
mais credibilidade do que campanhas publicitárias voltadas para um
público específico. Círculos sociais tornaram-se a principal fonte de
influência, superando as comunicações de marketing e até as
preferências pessoais. Os consumidores tendem a seguir a liderança
de seus pares ao decidir qual marca escolher. É como se estivessem
se protegendo de alegações falsas das marcas ou de campanhas
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publicitárias ardilosas e usando seus círculos sociais para construir
uma fortaleza (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p.18).
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Foi nesse cenário que a rede social Instagram, criada em outubro de 2010 por Kevin
Systrom e Mike Krieger para promover a publicação de fotos, vídeos e stories, além de
possibilitar a troca de mensagens entre seus usuários via direct, tornou-se um meio de
comércio digital utilizados pelos fornecedores para divulgarem e venderem seus produtos,
tendo em vista que por meio dessa rede, os usuários comentam sobre suas experiências
como consumidores daquela empresa, de forma a incentivar outras pessoas a comprarem
naquele estabelecimento virtual.
Dessa maneira, as empresas, valendo-se dessa ferramenta digital, produzem seus
conteúdos voltados sempre para o seu negócio, ofertando seus produtos e serviços de
maneira criativa e chamativa, com o objetivo de atrair seguidores, ou melhor,
consumidores, para que fiquem engajados no perfil, e consequentemente, consumam
aquilo que é ofertado, além de divulgarem e indicarem a página para outros usuários.
Nesse sentido, evidencia-se que a rede social Instagram se tornou um instrumento
de comércio eletrônico muito utilizado pelos fornecedores, visto que possibilita a
divulgação de seus produtos e serviços com um custo publicitário significativamente baixo,
uma vez que a criação de um perfil, bem como as publicações nele realizadas ocorrem de
maneira gratuita. Além disso, permite uma interação imediata com usuários consumidores,
após o compartilhamento de sua mercadoria por meio de fotos, vídeos ou stories.
Portanto, apesar de a rede social Instagram não ter sido criada para fins comerciais,
empresas de pequeno, médio e grande portem têm visto muito potencial deste meio de
comunicação para os negócios, visto que incentiva uma maior interação pessoal entre os
usuários conectados e as empresas, quando comparado com outras modalidades de
marketing digital, desde que o perfil criado seja utilizado da maneira correta, de forma
criativa, a fim de atrair o máximo de seguidores consumidores.
4.2 As práticas ilegais no mercado digital diante da inobservância proposital dos
direitos consumeristas básicos
À medida em que o e-commerce cresce gradativamente, inclusive no mundo das
redes sociais, é perceptível que, como explanado em tópicos anteriores, há diversas
vantagens. Dessa forma, nota-se que os consumidores, cada vez mais, buscam obter
produtos e serviços com mais simplicidade e conforto, sem que, necessariamente, exija a
sua locomoção para a concretização de uma compra.
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Todavia, ao pensar em realizar esse tipo de compra, grande parte da população
possui convenientes preocupações, haja vista a existência de falhas neste novo mercado,
como por exemplo, pessoas que utilizam este meio para enganar consumidores através de
sites criados com informações falsas, induzindo o vulnerável ao erro, com o intuito de obter
vantagem indevida.
Dentre as desvantagens do e-commerce, tem-se o impasse no momento de avaliar
o produto, uma vez que não há como experimentá-lo, causando insegurança no momento
de concretizar a compra. Ademais, é inegável que a exigência do fornecimento dos dados
pessoais do consumidor em sites corresponde à situação de risco, posto que outras
pessoas podem ter acesso às informações (COSTA, 2016).
Assim, em virtude das lacunas e incertezas trazidas pelo mercado digital, é de suma
importância destacar as principais desvantagens decorrentes deste meio de compra. Entre
os mais frequentes, tem-se, sobretudo, a imprecisão de conhecer verdadeiramente, ou não,
quem está do outro lado da internet oferecendo produtos ou serviços.
Sendo assim, o perfil pode ser criado com a finalidade de vender produtos, mas, de
certa forma, é preciso conhecê-lo minuciosamente, com o fim de garantir que não seja um
sujeito que simula ser um vendedor e não tenha o que oferecer. Portanto, o consumidor
deve estar atento aos sinais e averiguar se o suposto fornecedor cumpre com o que retrata
o perfil, principalmente no momento de efetuar a compra, onde, em alguns casos, solicitam
um cadastro online ou os dados do cartão de crédito.
Com isso, apesar do custo benefício ser incomparavelmente menor em relação a
abertura de um estabelecimento comercial padrão, há que se analisar os riscos que o
ambiente virtual traz, principalmente pelo atributo de que a internet é um ambiente livre
para todos e qualquer pessoa que possua o mínimo de conhecimento em tecnologia, tem
a capacidade de criar um site comercial.
Dentre estes perigos, salienta-se ainda as incertezas decorrentes da abstração do
produto, ou seja, em ambiente remoto não há a possibilidade de concretamente senti-lo,
o qual é demonstrado e oferecido somente através de fotos e vídeos, surgindo novamente
a dúvida quanto as particularidades do que está posto à venda. Logo, não ter a percepção
do que se almeja comprar, de forma clara, como por exemplo, tamanho, cor, originalidade,
qualidade e demais detalhes, é um fator que oportuniza espaço para receios e dúvidas no
momento de concluir a aquisição.
Portanto, entre as principais desvantagens, tem-se a inexistência de contato físico;
o não oferecimento da entrega do produto de forma imediata como realizado no âmbito
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presencial, e ainda, a impossibilidade de conhecer verdadeiramente o produto e
experimentá-lo, a fim de ter certeza sobre aquilo que está prestes a ser adquirido (ODONE;
AZEVEDO; COELHO, 2014).
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Com efeito, em virtude destes malefícios derivados do e-commerce, torna-se
fundamental citar demais problemas apresentados neste mercado, como por exemplo,
vícios existentes no produto, mercadorias não entregues no prazo pré-estabelecido, ou
ainda, dificuldades na devolução da mercadoria, e inclusive, a escassez de informação
acerca dos produtos e serviços oferecidos no comércio eletrônico, a qual deve ser
notoriamente disponibilizada aos consumidores.
Por conseguinte, diante deste cenário atual e consuetudinário presente na
sociedade, compreende-se que, apesar do mercado digital facilitar o processo de compra,
há a necessidade de usá-lo de forma cautelosa e moderada, a fim de evitar prejuízos e
possíveis descontentamentos, posto que “é evidente que o consumidor está sempre em
desvantagem, é vulnerável, e que no consumo pela internet essa vulnerabilidade é ainda
mais concreta” (PINHEIRO, 2020, p. 11).
Assim, como forma de proteger o vulnerável da relação de consumo e respeitar os
dispositivos legais, os fornecedores devem, de forma clara e precisa, disponibilizar
informações acerca dos produtos e serviços, a fim de que não se viole o direito básico do
consumidor ao acesso à informação, conforme se explanará a seguir.
5 ANÁLISE CRÍTICA DO PANORAMA LEGISLATIVO VIGENTE ACERCA DAS NORMAS
CONSUMERISTAS
Apesar de existirem regulamentações brasileiras vigentes a respeito da
obrigatoriedade de prestar informações relevantes a respeito do que está sendo ofertado,
os fornecedores insistem na exposição dos itens omitindo informações indispensáveis aos
produtos e serviços, como por exemplo, quanto aos valores e qualidade, tornando
vulnerável o comprador com relação àquilo que se pretende adquirir.
Assim, referida conduta, além de recorrente no comércio tradicional, verifica-se ainda
no cenário do comércio eletrônico, como em perfis elaborados na rede social Instagram,
os quais são criados com o objetivo de ofertar produtos e serviços, mas acabam violando
o direito básico do consumidor ao acesso à informação no tocante ao que se objetiva
vender.
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Entres as leis que regulam as medidas necessárias para evitar que o direito do
consumidor ao acesso à informação seja violado, além da Lei nº 8.078/1990, isto é, o
Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra as regras que devem ser respeitadas
em prol da proteção do consumidor, tem-se a Lei nº 10.962/2004, a qual foi alterada pela
Lei nº 13. 543/2017, o Decreto Lei nº 7.962/2013 e a Lei nº 12.965/2014.
Deste modo, a Lei nº 10.962/2004 define procedimentos para que os fornecedores
divulguem, de forma devida, o preço dos produtos e serviços postos em comercialização,
harmonizando com a necessidade de transparência almejada nas relações de consumo, a
fim de garantir ao cliente, seu acesso à ampla informação.
Por conseguinte, enfatiza-se ainda a existência do Decreto Lei nº 7.962/2013, o qual
surgiu para dirimir lacunas existentes no Código de Defesa do Consumidor, regulando a
contratação no âmbito do comércio eletrônico, tendo como objetivo sanar e controlar os
atos inconvenientes praticados pelos fornecedores, de modo a reconhecer o princípio
básico à informação do consumidor.
Assim, o artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 7.962/2013 institui que “a contratação
no âmbito do comércio eletrônico precisa abranger alguns aspectos, dentre estes,
informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor” (BRASIL, 2013),
assegurando à parte vulnerável o direito ao amplo acesso às informações apropriadas e
satisfatórias referentes ao que se pretende obter, visando o discernimento inequívoco no
momento da decisão.
Com efeito, a Lei nº 12.965 foi sancionada em 23 de abril de 2014, conhecida
popularmente como Marco Civil da Internet, estabelecendo, inicialmente, o respeito aos
princípios, garantias, direitos e deveres, com o fim de que a internet seja usada
devidamente, adequando o mundo digital e os cuidados necessários ao utilizá-la.
Assim sendo, diante da imperatividade constitucional explícita nos dispositivos legais
vigentes, aplica-se ao uso da internet no Brasil o regime jurídico adotado às relações de
consumo (FIORILLO, 2015). Deste modo, o artigo 7º, inciso VI da mencionada lei, “assegura
aos usuários da internet o direito a informações claras e completas constantes dos
contratos de prestação de serviços” (BRASIL, 2004), no entanto, embora haja normas
impondo estas obrigações aos fornecedores, mostram-se, na prática, inoperantes.
Ressalta-se ainda a notável alteração feita no artigo 2º da Lei 10.962/2004, promovida
pela Lei nº 13.543/2017, a qual inseriu o inciso III, elucidando que “as formas de afixação
de preços em vendas a varejo para o consumidor no comércio eletrônico devem ser feitas
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mediante a divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição
do serviço, em caracteres legíveis” (BRASIL, 2004).
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Destarte, em 2017, verificando a insuficiência das normas ao que diz respeito o ecommerce, a Lei nº 13.543 foi sancionada, alterando o artigo 2º da Lei nº 10.962/2004 para
que houvesse uma imposição de limites no âmbito do comércio eletrônico referente às
atitudes daqueles que fornecem. Porém, mostrou-se, mais uma vez, ineficiente para conter
os comportamentos inadmissíveis cometidos pelos dominantes da relação consumerista.
Dessa forma, em que pese as tentativas do legislador brasileiro em tentar proteger
os direitos dos consumidores no âmbito do comércio eletrônico, impondo formas de
fixação de preços de produtos e serviços, por exemplo, na prática, infelizmente, é possível
verificar que referidos dispositivos são insuficientes para garantir esses direitos,
principalmente, no âmbito do crescente mercado das redes sociais.
Foi nesse contexto de insuficiência legislativa e avanço do mercado digital no
âmbito das redes sociais que o Projeto de Lei nº 97/2020, de autoria do Senador Ciro
Nogueira (PP/PI), foi apresentado ao Senado Federal, com o intuito de alterar a redação da
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), para “impor ao fornecedor o dever
de informar o preço do produto ou serviço ofertado por meio das redes sociais, e vedar a
oferta de produtos ou serviços com preços diferenciados em razão de perfis ou
características individuais de consumidores apuradas nessas redes”.
A justificativa para a elaboração do referido projeto de lei é exatamente a expansão
desse novo comércio e como a vulnerabilidade dos consumidores torna-se ainda mais
expressiva nesse meio, tendo em vista a quantidade de informações pessoais despejadas
pelos usuários nas redes sociais, relacionadas aos seus interesses e preferências, de forma
a facilitar aos fornecedores o entendimento a respeito das características e gostos desses
potenciais consumidores, bem como subestimar por meio das publicações de seu perfil, o
quanto cada um, individualmente, poderá pagar por um mesmo produto ou serviço.
Assim, como destacado pelo referido Projeto de Lei, mesmo que as informações
pelos usuários das redes sociais sejam fornecidas de livre e espontânea vontade, não se
justifica sua aplicação indevida por parte dos fornecedores, como meio de obter vantagens
para fraudar a relação de consumo, de forma a prejudicar aquele que irá adquirir os
produtos ou serviços, fazendo-se necessária a imposição de limites, a fim de evitar essas
práticas abusivas e preservar a própria atividade econômica.

247

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Como mencionado acima, a Lei nº 10.962/2004, que teve sua redação alterada pela
Lei nº 13.543/2017, determinou os requisitos mínimos a serem cumpridos quando da
divulgação de produtos e serviços no comércio eletrônico. No entanto, esse dispositivo,
apesar de ser inovador e tentar acompanhar o surgimento desse novo comércio, torna-se
omisso quando se trata do mercado existente nas redes sociais, principalmente, no
Instagram.
Isso porque, nessa rede social, como muitos perfis de lojistas não divulgam as
especificações corretas do produto, em especial, o valor, o usuário-consumidor precisa
direcionar-se ao direct do fornecedor para obter maiores informações acerca do objeto
divulgado, sem qualquer garantia de que, por exemplo, aquele seja o preço real do
produto, e não um qualquer escolhido pelo divulgador com base na análise de suas
características individuais e provável condição financeira demonstrada em seu perfil.
Assim, o Projeto, busca inovar a redação do art. 66 do Código de Defesa do
Consumidor, o qual preconiza como infração penal, a prática de afirmar falsamente ou de
forma enganosa, ou omitir informações relevantes sobre a natureza, característica,
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de
produtos ou serviços (BRASIL,1990), elencando que:
Art. 39 (...)
XV –
ofertar um mesmo produto ou serviço com preços
diferenciados em razão de perfis ou características individuais de
consumidores apuradas em redes sociais.
Art. 66 (...)
§1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar oferta ou violar o
disposto no art. 39, XV, desta Lei.
Deste modo, incorrendo os fornecedores em referidas condutas delitivas na seara
consumerista das redes sociais, esta ação seria considerada como crime praticado contra
a relação de consumo, punível com detenção de três meses a um ano e multa, diante do
descumprimento de dever legalmente prescrito no art. 6º, inciso III, do CDC.
Por esse motivo, é forçoso reconhecer a necessidade de garantir o direito básico do
consumidor ao acesso à informação adequada e clara nesse mercado digital da rede social
Instagram, impondo aos perfis lojistas a obrigação de divulgarem todas as características
indispensáveis a respeito do produto, principalmente, o respectivo preço, bem como as
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formas de pagamento aceitas, de maneira clara, ostensiva e legível, objetivando coibir
práticas abusivas e enganosas que causem prejuízo econômico ao vulnerável.
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Dessa maneira, constata-se que nosso ordenamento jurídico no ramo de Direito do
Consumidor precisa evoluir e aperfeiçoar-se para proteger cada vez mais o consumidor em
todos os meios suscetíveis ao comércio, pois, muito embora as legislações existentes
regulamentem as relações de consumo, as mesmas ainda são insuficientes para abarcar
esse crescente mercado da rede social Instagram, posto que essa violação ocorre
diariamente, razão esta que ensejou a elaboração de Projeto de Lei nº 97/2020 para impor
obrigações e sanções ao fornecedor que praticar essas ilegalidades no momento de
efetivar divulgações em sua página na rede.
6 CONCLUSÃO
Conforme discutido, ao longo dos anos, o comércio evoluiu paralelamente com a
sociedade, sendo conduzido pelas diversas modificações trazidas pelo meio social, com
isso, percebeu-se a necessidade de regulamentar os vínculos gerados entre os indivíduos
que compravam e vendiam, com o fim de equilibrar as relações de consumo. Assim, em 05
de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal, a qual passou a impor ao
Estado o dever de proteger os vulneráveis da relação consumerista, isto é, os
consumidores, destacando ainda, a necessidade da elaboração de lei especial para a devida
defesa, surgindo, deste modo, o Código de Defesa do Consumidor.
Dessarte, referido Código regulamenta a obrigação do Estado de preservar os
direitos dos consumidores, visto que são considerados vulneráveis da relação de consumo,
elencando como básicos aqueles descritos no artigo 6º do mencionado Código,
destacando-se, em especial, o descrito no inciso III, isto é, o direito do consumidor de
acesso à informação adequada e clara.
No entanto, na prática, infelizmente, a violação deste direito é evidente e constante
no comércio como um todo, mas principalmente no âmbito do crescente comércio
eletrônico na rede social Instagram, a partir do momento em que o fornecedor divulga
itens em seu perfil sem apresentar juntamente com estes, as informações e especificações
daquilo que está sendo anunciado, especialmente o preço, dificultando o processo de
consumo, posto que, a ausência de conhecimento acerca do produto ou serviço
impossibilita que o consumidor realize sua compra com exatidão.
Deste modo, denota-se que a regulamentação do direito de acesso à informação
clara e adequada no Código de Defesa do Consumidor tornou-se insuficiente para garanti249
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lo na prática, razão pela qual o legislador brasileiro elaborou novas leis objetivando a
garantia desse direito, como a Lei nº 10.962/2004, alterada pela Lei nº 13.543/2017, o
Decreto Lei nº 7.962/2013 e a Lei nº 12.965/2014.
Contudo, com o avanço do mercado digital, em especial, na rede social Instagram,
referidas legislações demonstraram-se mais uma vez ineficientes para garantir o direito do
consumidor de acesso à informação na relação de consumo estabelecida nesse âmbito,
motivo que ensejou a criação do Projeto de Lei nº 97/2020, visando a imposição ao
fornecedor de informar o preço dos produtos e serviços ofertados por meio das redes
sociais, vedando a oferta de preços diferenciados baseados em características individuais
dos consumidores apuradas em seus perfis pessoais dessas redes.
Isto posto, a presente pesquisa demonstrou que, apesar das tentativas inovadoras
do legislador pátrio em acompanhar o avanço das relações de consumo, inclusive, no
mercado da rede social Instagram, verificou-se que a legislação consumerista existente
ainda se demonstra ineficaz para proteger o consumidor dos abusos praticados pelos
fornecedores quanto a ausência de informações acerta de suas ofertas nesse novo
comércio, tornando-se, portanto, imprescindível a criação e aprovação de normas que
visem coibir mais severamente aqueles que realizarem referidas práticas abusivas e
enganosas.
À vista disso, apesar de o presente estudo proporcionar aprimoramento científico
na área consumerista, denota-se a indispensabilidade de futuras pesquisas acerca da
temática, visando a adaptação do Direito às novas relações surgidas no recente mercado
das redes sociais, para proteger o vulnerável de práticas ilícitas, efetivando seus direitos
básicos.
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RESUMO: O presente artigo busca examinar as possibilidades de reconhecimento
multiparental no Brasil, considerando o atual ordenamento jurídico. Analisando a
possibilidade de inserção da multiparentalidade no registro de nascimento e da
coexistência das modalidades socioafetiva e biológica. Foi utilizada a metodologia
dedutiva através de pesquisa bibliográfica em livros de doutrinadores jurídicos e
aplicadores do Direito, bem como de alguns casos de entendimentos jurisprudenciais,
acerca do tema. Onde constatou-se que, atualmente há mecanismos legais que
possibilitam a coexistência dos vínculos biológico e afetivo no registro civil quando a
multiparentalidade, tanto âmbito extrajudicial, quando há consenso entre as partes e e os
envolvidos forem maior de 12 anos, como por via judicial nos casos em que restarem
dúvidas acerca do conjunto probatório ou houver menor de 12 anos envolvidos.
Palavras chaves: Afeto, Filiação, Multiparentalidade
ABSTRACT: This article seeks to examine the possibilities of multiparentality recognition
in Brazil, considering the current legal system. Analyzing the possibility of inserting
multiparentality in birth registration and the coexistence of socio-affective and biological
modalities. The deductive methodology was used through bibliographic research in books
by legal scholars and law enforcers, as well as some cases of jurisprudential understandings
on the subject. Where it was found that, currently, there are legal mechanisms that allow
the coexistence of biological and affective bonds in the civil registry when multiparentality,
both extrajudicially, when there is consensus between the parties and those involved are
over 12 years old, as by judicial means in the cases in which there are doubts about the
evidence or there is a minor under 12 years of age involved.
Keywords: Affection, Affiliation, Multiparentality.
INTRODUÇÃO
Em virtude do pluralismo de ideias e dos novos arranjos familiares que foram se
estabelecendo ao longo da história, o conceito de família também se ampliou no decorrer
67 Advogado e professor dos Cursos de Direito da FASEC E UFT
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do tempo. A Carta Magna de 1988 expandiu esse conceito ao reconhecer como família não
mais somente aquela proveniente do matrimonio formal, mas também aquela fruto de
uma união estável (artigo 226, § 3º), assim como a possibilidade de a família ser constituída
por qualquer dos pais e seus descendentes (artigo 226, § 4º), reafirmando a igualdade entre
o homem e a mulher na sociedade conjugal (artigo 226, § 5º) e estabelecendo o tratamento
igualitário dos filhos, sem qualquer designação discriminatória.
Contudo, princípios como da dignidade da pessoa humana, isonomia, afetividade,
entre outros, ampliou ainda mais esse conceito e trouxe a tona discussões sobre novos
modelos, como o multiparental.
O presente artigo pretende discorrer acerca da
MULTIPARENTALIDADE NO
REGISTRO CIVIL: A lei de registro público e as novas concepções de parentalidade.
A multiparentalidade caracteriza-se pela possibilidade de um indivíduo incluir em
seu assento de nascimento mais de um genitor ou mais de uma genitora. Apesar da Lei de
Registros Públicos, n° 6.015, de 1973 não possuir expressamente essa previsão, tal arranjo
tem ganho notoriedade em razão de refletir uma realidade atual da sociedade e através da
jurisprudência de julgados e provimentos do Conselho Nacional de Justiça.
Diante das novas concepções de família e parentalidade este trabalho visa
responder as indagações acerca da multiparentalidade. A Lei de Registros Públicos, n°
6.015, de 1973, mostra-se suficiente para regular as novas concepções de parentalidades
?
Para tanto é necessário analisarmos as leis, os princípios e as doutrinas do atual
ordenamento jurídico que regem o direito de família, no intuito de buscar uma melhor
compreensão.
Dessa forma, tem se por objetivo geral, Examinar as possibilidades de
reconhecimento multiparental no Brasil, considerando o atual ordenamento jurídico.
Buscando Compreender através de pesquisa quantitativa os conceitos de família e sua
evolução no direito brasileiro, analisar se, os princípios constitucionais e o ordenamento
jurídico atual, são suficientes para preencher supostas lacunas da LRP sobre o tema e
Identificar como o direito de registro civil multiparental tem sido viabilizado no sistema
judiciário.
A Constituição Federal do Brasil de 1988 é considerada umas das mais avançadas
do mundo, sendo uma de suas características a elevação dos direitos sociais ao patamar
de direitos constitucionais, base para os direitos fundamentais. Sendo também uma
Constituição de base principiológica, contribuiu muito para evolução de garantias e
liberdades nas diversas áreas do direito.
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O direito de família foi profundamente impactado quando o conceito de família
deixou de ser entendido como um núcleo ecônomico e reprodutivo, o qual os entes
participante são ligados por um vínculo sanguíneo e passou ser percebido como um núcleo
de desenvolvimento humano com base na afetividade e na solidariedade.
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Diante dos novos paradigmas, faz-se necessário o estudo dessas novas concepções
de parentalidade. Dentre eles, a multiparentalidade, que encontra assento na possibilidade
de um indivíduo incluir em seu registro de nascimento mais de um genitor ou mais de uma
genitora, tendo como um de seus fundamentos, o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Para o presente estudo, será adotada a metodologia de pesquisa qualitativa, essa
abordagem caracteriza-se pelo estudo de fenômenos sociais e do comportamento
humano que não podem ser mensurados em equações e estatísticas, por isso será
realizado através da análise de literaturas já existentes acerca do tema, sem o objetivo de
realizar inferências sobre o mesmo, mas sim, realizar um levantamento de informações com
o intuito de responder aos questionamentos delimitados no presente trabalho.
O mesmo será estruturado através da divisão em capítulos para facilitar a localização
e compreensão por parte do leitor acerca da evolução do estudo, sendo que o primeiro
capítulo irá abranger uma contextualização histórica acerca da família dentro da
perspectiva do direito, o segundo irá realizar uma breve análise da legislação dos registros
públicos no ordenamento jurídico brasileira, acerca do registro civil e o terceiro capítulo
abordará como essas ações de reconhecimento multiparental tem sido viabilizadas na
esfera extrajudicial e judicial.
1. CONTEXTO HISTÓRICO
1.1 FAMÍLIA E FILIAÇÃO
O vocábulo família é oriundo de um contexto bastante remoto e bem diferente do
conceito que conhecemos atualmente. A expressão surgiu do latim “famulus”, que no
contexto da época significava “escravo doméstico”, que indicava um grupo de pessoas
ligadas a escravidão agrícola. Enquanto que para o grupo que detinha uma ligação por
laços sanguíneos ou emotivos era utilizada a expressão de “família natural”. Lembrando
que naquele período as famílias eram regidas por um sistema patriarcal e compostas por
pai, mãe e filhos. Na percepção de Ricardo Calderón:
É inegável que a família é antes de tudo uma manifestação
sociológica, cultural e social, preexistindo a qualquer categoria
jurídica. Estas expressões sociais em dada coletividade são as que são
captadas pelo Direito para definir seus conceitos. Tanto é verdade
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que outras ciências constroem suas definições relacionadas aos
agrupamentos familiares diretamente a partir desta realidade fática,
o que se dará com a sociologia, antropologia, psicologia, psiquiatria
etc. A leitura jurídica retrata apenas um recorte específico desta
realidade pelo Direito, em um dado momento e local, para procurar
atender à sua finalidade.( Calderón, 2017, pág. 36 ).
O atual conceito de família no Brasil, que abraça não somente as pessoas que
possuem laços sanguíneos, mas também de convivência e afeto, é na verdade resultado
de um processo de construção que tem se mantido no decorrer da história e que
certamente ainda sofrerá alterações.
Em se tratando de direito, suas origens remetem ao direito romano onde as famílias
eram regidas pelo princípio da autoridade. “ O pater familias exercia sobre os filhos direito
de vida e de morte ( ius vitae ac necis). Podia, desse modo vendê-los, impor-lhes castigos
e penas corporais e até mesmo tira-lhes a vida” ( Gonçalves, 2012, pág. 34 ). Sob esse
mesmo prisma a mulher de igual modo era dominada pelo marido que detinha todo o
poder sobre a família, podendo até repudiá-la de forma unilateral.
Essa rigidez sofreu flexibilizações a partir do século IV, com a presença do Imperador
Constantino que se converteu ao cristianismo e inserindo a partir de então o conceito
cristão de família no direito romano, o qual tem por fundamento a observância da moral e
de certa forma traz um detrimento ao totalitarismo patriarcal. Acerca dessas mudanças
vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explicita:
Durante a idade média as relações de família regiam-se
exclusivamente pelo direito canônico, sendo o casamento religioso o
único conhecido. Embora as normas romanas continuassem a exercer
bastante influencia no tocante ao pátrio poder e as relações
patrimoniais entre conjuges, observava-se também a crescente
importância de diversas regras de origem germânica. Podemos dizer
que a família brasileira, como hoje é conceituada, sofreu influência
da família romana, da família canônica e da família germânica.É
notório que o nosso direito de família foi fortemente influenciado
pelo direito canônico, como consequência principal da colonização
lusa. ( Gonçalves, 2012, pag. 34 )
No Brasil, em 1824, outorga-se a primeira Constituição brasileira em 25 de março,
pelo então imperador D. Pedro I, contudo a mesma não trata a cerca de direito de família,
mas apenas pontos concernentes a família real, permanecendo a carga da Igreja Católica
Apostólica Romana, que havia sido instituída como religião oficial do Brasil, regulamentar
com base em seus ordenamentos e crenças os assuntos referentes a família e casamentos.
Ou seja, até o presente momento, não existia a regulamentação do casamento civil, sendo
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reconhecidas somente as uniões provenientes do matrimônio católico. Sofrendo alterações
apenas em 1890, através do decreto nº 181, que instituiu a união civil.
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Em 1916, apesar de notada evolução, o conceito de família trazido pelo código civil,
ainda trazia uma visão bastante patriarcal. Em seu artigo 233, “ O marido é o chefe da
sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum
do casal e dos filhos”. Contudo, percebe-se que já há a instituição da colaboração da
mulher na administração daquilo de interesse comum do casal e dos filhos. Ainda que esse
conceito não representasse o ideal, já foi um avanço, porém permaneceu espelhando o
período em que foi instituído.
No ano de 1988 com o Advento de uma nova Constituição Federal, trouxe o
reconhecimento da união estável em seu artigo 226, § 3º, “Para efeito da proteção do
Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. que até então, apenas encontrava
amparo através da Súmula 380 do STF, que tratava a união estável com espécie de
sociedade. Para Ricardo Calderón:
A pluralidade de formas familiares admitida na Constituição atendeu
a um reclame social há muito pulsante, que não se conformava mais
com modelos únicos, o que já era desconexo da realidade. A partir
de então, admitiram-se diversas entidades familiares com dignidade
constitucional, com a jurisprudência contribuindo ativamente para
isso. ( Calderón, 2017, pág. 51 ).
Diante da diversidade de arranjos familiares é consolidado o entendimento da
doutrina e da jurisprudência que o conceito de família é muito mais amplo que o expresso
no Art. 226, § 3º, da CF/1988, sendo este considerado apenas um rol exemplificativo,
pois o que define família vai além dos laços sanguíneos, mas está diretamente ligado
por um afeto que se difere de outros, como amizade, conforme destaca Sergio Resende
de Barros:
é uma espécie de afeto que, enquanto existe, conjuga intimamente
duas ou mais pessoas para uma vida em comum. É o afeto que define
a entidade familiar. Mas não um afeto qualquer Se fosse qualquer
afeto, uma simples amizade seria família, ainda que sem convívio. O
conceito de família seria estendido com inadmissível elasticidade. (
Resende, 2002, pág. 08 ).
A partir do reconhecimento dessa diversidade de estruturas familiares e do elo que
liga estes entes, a multiparentalidade, ou seja, a possibilidade de um indivíduo incluir em
seu assento de nascimento mais de um genitor ou mais de uma genitora, algo que na
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prática já pode ser observado em diversos arranjos familiares, ganha ainda mais
notoriedade.
2. A LEI DE REGISTROS PÚBLICOS BRASILEIRA
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2.1 DO ASSENTO DE NASCIMENTO E FILIAÇÕES
A lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973, Lei de Registros Públicos, é anterior a
atual Carta Magna gerando certo distoamento em relação há algumas temáticas, pois
reflete ainda muito da sociedade do período em que foi constituída, principalmente no
que tange o direito de família em relação a filiação e assentos de nascimento. Pois a mesma
foi criada cerca de uma década, antes do teste de DNA (ácido desoxirribonucléico), criado
em 1985 pelo geneticista Alec Jeffreys, na Universidade de Leicester, na Inglaterra, que entre
outras diversas finalidades, trouxe a possibilidade de se realizar o teste de paternidade, que
consiste em comparar o material genético de um suposto pai e de um suposto filho, para
averiguação do vínculo biológico.
Contudo, o vínculo de filiação vai além da genética, segundo VENOSA, citado por
GENTIL (2021, pág. 155), a origem da filiação pode ser:
a) Genética ou Biológica: é a que promove a identificação simples da
procriação biológica com a relação filial. Pelo fato jurídico do
nascimento, se estabelece o vínculo entre o filho e seu pai e mãe. Na
origem biológica, há transmissão de carga genética relevante entre
pais e sua prole;
b) Civil: corresponde às situações em que a lei autoriza a constituição
do vínculo de Filiação, de modo que a relação parental é artificial,
decorrendo da expressa autorização legal. Citam-se, como exemplo,
os institutos da adoção e da inseminação artificial heteróloga;
c) Socioafetiva: a filiação se estabelece a partir de uma relação de
afeto e cuidado, havendo rompimento entre a relação de parentesco
e o vínculo meramente genético. A condição de filho prova-se pela
posse de estado, pelo reconhecimento social. No Brasil, a valorização
prática do afeto como valor jurídico remonta ao trabalho do jurista
João Baptista Villela, datado de 1979, tratando da Desbiologização
da Paternidade, com o que procurou afirmar que o vínculo familiar
se constitui mais por um vínculo de afeto do que um vínculo
biológico.
Em se tratando de filiação o registro de nascimento é o documento que materializa
essa realidade, o mesmo possui natureza de direito e garantia constitucional, posto que o
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é necessário para o exercício pleno da cidadania do indivíduo. A cerca disso, Gentil (2021,
pág. 119) preleciona:
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Importante indicar que a gratuidade, com vistas ao exercício pleno
da cidadania, foi ampliada para todo e qualquer cidadão, nos termos
da Lei 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que alterou o art. 30 da Lei
6.015, de 31 de dezembro de 1973, e, igualmente, acrescentou o
inciso VI ao art. 1º da Lei 9.265, de 12 de fevereiro de 1996,
estabelecendo que o registro civil do nascimento e o assento de
óbito, bem como a respectiva primeira via de Certidão, são gratuitos
por se tratarem de atos necessários ao exercício da cidadania.
No artigo artigo 54, a Lei 6.015/73, traz um rol de informações que devem conter
no mesmo, como: “O nome e o prenome, que forem postos à criança; Os nomes e
prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade
da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a
residência do casal. (Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974) e os nomes e prenomes dos
avós paternos e maternos”, entre outros.
Em seu § 2º a mesma declara que o nome do pai constante da Declaração de
Nascido Vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser
lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil
vigente, conforme redação incluída pela Lei nº 12.662, de 2012. Ou seja, a filiação paterna
pode ser incluída em momento posterior no registro de nascimento, porém, não há
previsão expressa acerca da possibilidade de inclusão de mais de um genitor ou genitora.
Contudo, entre os princípios do registro civil das pessoas naturais, temos o
PRINCÍPIO da veracidade registral, sobre o qual GENTIL afirma:
Segundo este princípio, os registros e demais atos praticados no
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais devem refletir e
espelhar a veracidade dos fatos jurídicos que afetam à pessoa
natural. Durante muito tempo, o Registro Civil das Pessoas Naturais,
por conta da rigidez e taxatividade dos registros públicos, não se
propôs a acompanhar as mudanças e alterações pelas quais a
sociedade e os seres humanos passam e que, direta ou
indiretamente, causam repercussão nos atos registrados. (Gentil,
2021, pág. 1130).
Sendo assim, fica evidente que o registro civil, tem por função registrar a realidade
fática civil das pessoas. E foi por esse motivo que a Lei de Registros Públicos (Lei nº
6.015/73) sofreu uma alteração em 2009, pela Lei nº 11.924, tornando possível acrescentar
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o sobrenome do padrasto/madrasta no assento do nascimento da pessoa natural: O
enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável (…), poderá requerer ao juiz
competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu
padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo
de seus apelidos de família (Art. 57,§ 8º). Essas alterações possuem correlação com o
Princípio do melhor interesse da criança, que segundo MONACO, citado por Gentil, deve
ser analisado sob duas dimensões distintas:
Do ponto de vista objetivo, consiste em um dos princípios
primordiais que devem ser considerados pelo Estado na definição de
políticas públicas, mas não o único.
Do ponto de vista subjetivo, consiste em uma prescrição dirigida ao
Estado-legislador, ao Estado-juiz e ao Estado-administrador, de
modo que i) a lei deve prever, sempre, a melhor consequência para a
criança, diante de duas ou três possibilidades que se apresentem; ii)
devem ser aplicadas leis e normas jurídicas que sejam consentâneas
com as reais necessidades dos infantes; e iii) devem ser executadas
políticas públicas que efetivem tais interesses.
Em face da sua importância e de sua estreita relação com a dignidade
da pessoa, este Princípio tem influenciado, sobretudo a partir de
meados do século XX, o instituto da Filiação, que passou considerar,
para fins de seu estabelecimento, os anseios e necessidades de
proteção à criança. (Gentil, 2021, pág. 152).
Com a alargamento do conceito do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
novos conceitos têm surgido, de forma a complementar lacunas que por vezes as normas
jurídicas não conseguem suprir, face a dinâmica da sociedade. Há algumas décadas atrás
seria difícil cogitar que tais alterações como a filiação socioafetiva e multiparental
ganhariam tamanha notoriedade.
Para GOMES SALDANHA, citado por Gentil:
A existência de filiações partidas, de 2ª classe, de meias filiações,
repudia o contemporâneo direito internacional da filiação. Somente
uma visão unificada da relação filial consagra a proteção integral do
interesse superior da criança, por mais nobres que sejam os
interesses sociais e familiares que ao lado dele existam.( Gentil, 2021,
pág. 152)
3. DO RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE

260

www.conteudojuridico.com.br

O reconhecimento da multiparentalidade no registro de nascimento como forma de
expressão da realidade já presente em diversos arranjos familiares, é algo que tem gerado
diversas demandas judiciais e posicionamentos muitas vezes antagônicos dentro da
doutrina e por vezes nos próprios tribunais, posto que envolve não apenas a inclusão de
mais um pai ou mãe, mas em virtude de todos os efeitos decorrentes desse
reconhecimento, principalmente em relação aos direitos sucessórios.
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Todavia, não é de agora que temos precedentes favoráveis a sua efetivação. Em
2014, a Juíza Maria Aglae Vilardo, titular da 15ª Vara de Família da Capital do Rio de Janeiro,
reconheceu o direito de 3 (três) irmãos terem em seus registros de nascimento duas mães,
sendo uma biológica e outra socioafetiva.
O ação foi proposta pelos irmãos que após já estarem na idade adulta, resolveram
acionar o judiciário para requerem a inclusão do nome da madrasta em seus assentos de
nascimento, porém sem a exclusão da mãe biológica do mesmo, visto que após o
falecimento da genitora, foram criados por ela como mãe e o sentimento era recíproco em
relação aos irmãos e a madrasta.
Segundo a Juíza, esse seria um exemplo clássico de família formada por laços
afetivos, pois percebe-se na relação, que os laços entre os 3 irmãos e a madrasta são fortes
o suficiente para caracterizar a maternidade.
O Estado de Direito, deve garantir o reconhecimento e o respeito as diferenças, de
forma a primar pelo princípio do melhor interesse, ainda que não tenha menores
envolvidos, mas pelo princípio da dignidade da pessoa humana, criando mecanismos que
legitimem as novas formas de relacionamento que a própria sociedade vem criando.
Para a Juíza Maria Aglae Vilardo:
“O que temos é uma tradição de séculos, onde somente constavam
pai e mãe no registro civil, que deixa de ser seguida porque a própria
sociedade criou novas formas de relacionamento sem deixar de
preservar o respeito por quem participou desta construção. É uma
formação familiar diferente e que o Estado de Direito, caracterizado
exatamente por respeitar as diferenças sem qualquer forma de
discriminação, deve reconhecer”. (Assessoria de comunicação,
IBDFAM, 2014 ).
Em 22 de setembro de 2016, houve o julgamento no STF do RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 898.060 SC, acerca do tema de REPERCUSSÃO GERAL que analisava a
prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, sobre o
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qual deliberaram não haver prevalência entre as modalidades de vínculo parental, sendo
perfeitamente possível a coexistência de ambas as paternidades.
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O mesmo teve como relator o Ministro Luiz Fux, que propôs o texto da tese
aprovada não por unanimidade, mas por ampla maioria. Fixando a TESE DE REPERCUSSÃO
GERAL 622 : “ A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não
impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem
biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.
A tese deixa explícita a possibilidade do reconhecimento multiparental, ao afirmar a
possibilidade da coexistência jurídica, de uma paternidade socioafetiva simultaneamente
com uma biológica, a depender do caso concreto, sem que nenhuma sobrepuja a outra.
Principalmente em relação a equiparação das modalidades, a tese irá trazer pacificação em
um tema que ainda havia bastante dissensão e que a maioria das decisões inclinavam para
a prevalência do vínculo biológico sobre o socioafetivo. Com isso o Supremo Tribunal
federal, estabelece um importante marco em um tema ainda novo no direito de família.
Inegável que houve significativo progresso com a referida decisão,
conforme também entendem Flávio Tartuce e Rodrigo da Cunha
Pereira. Não se nega que alguns pontos não restaram acolhidos,
como a distinção entre o papel de genitor e pai, bem destacado no
voto divergente do Min. Edson Fachin ao deliberar sobre o caso
concreto, mas que não teve aprovação do plenário. Esta é uma
questão que seguirá em pauta para ser melhor esclarecida, sendo
que caberá a doutrina digerir o resultado do julgamento a partir de
então. Merecem ouvidos os alertas de José Fernando Simão, a
respeito do risco de se abrir a porta para demandas frívolas, que
visem puramente o patrimônio contra os pais biológicos. Essa
possibilidade deverá merecer atenção especial por parte dos
operadores do direito, mas não parece alarmante e, muito menos,
intransponível. O parecer do Ministério Público Federal apresentado
no caso concreto que balizou a repercussão geral também traz esses
alertas, mas confia na existência de salvaguardas dentro do próprio
sistema: “De todo modo, os riscos de indolência e excesso nas
questões alimentícias são controlados pelo binômio necessidadepossibilidade, que obsta o enriquecimento ilícito dos envolvidos na
multiparentalidade. (...) Eventuais abusos podem e devem ser
controlados no caso concreto. Porém, esperar que a realidade
familiar se amolde aos desejos de um ideário familiar não é só
ingênuo, é inconstitucional.” ( CALDERÓN, 2016 )
Mesmo com as lacunas e desafios acerca do tema, é inegável a contribuição que
essa decisão da Corte Constitucional trouxe para o direito de família e sobre tudo para a
262

www.conteudojuridico.com.br

garantia de direitos fundamentais. Para Maria Berenice Dias (2016, p. 682-683) esse
reconhecimento é uma obrigação constitucional.
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Para o reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar a
presença do vínculo de filiação com mais de duas pessoas. A
pluriparentalidade é reconhecida sob o prisma da visão do filho, que
passa a ter dois ou mais novos vínculos familiares. Coexistindo
vínculos parentais afetivos e biológicos, mais do que apenas um
direito, é uma obrigação constitucional reconhecê-los, na medida em
que preserva direitos fundamentais de todos os envolvidos,
sobretudo o direito à afetividade. Já sinalizou o STJ que não pode
passar despercebida pelo direito a coexistência de relações filiais ou
a denominada multiplicidade parental, compreendida como
expressão da realidade social. Esta é a tendência da Justiça que vem
admitindo o estabelecimento da filiação pluriparental quando o filho
desfruta da posse de estado, mesmo quando não há a concordância
da genitora. Também na hipótese da adoção unilateral é possível o
reconhecimento da multiparentalidade. No dizer de Belmiro Welter,
não reconhecer as paternidades genética e socioafetiva, que fazem
parte da trajetória da vida humana, é negar a existência
tridimensional do ser humano, pelo que se devem manter incólumes
as duas paternidades. Coexistindo vínculos parentais afetivos e
biológicos ou apenas afetivos, mais do que apenas um direito, é uma
obrigação constitucional reconhecêlos. Não há outra forma de
preservar os direitos fundamentais de todos os envolvidos,
sobretudo no que diz com o respeito à dignidade e à afetividade.
Em 2017, a Corregedoria Geral de Justiça do CNJ editou o provimento CNJ 63/2017,
o qual “Instituiu modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a
serem adotadas pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais, e dispõe sobre o
reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no
Livro “A” e sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos
havidos por reprodução assistida”, que facilitou o reconhecimento do vínculo socioafetivo
através instituição de novas atribuições ao RCPN brasileiro, permitindo no caso de
consenso das partes, o registro de diversas situações antes não contempladas
formalmente.
O provimento também trouxe, um rol aparentemente exemplificativo de
documentos probatórios que o STF estabelece e menciona a necessidade de existência de
pelo menos 3 (três) critérios.
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1) o chamado de tractatus, que é ser tratado e educado como filho;
2) o reputatio, que é ter a reputação de filho, ser visto dentro da
família e pela sociedade como filho; e 3) o nominativo, que diz
respeito ao nome. São requisitos comuns nas relações de filiação que
tem como base o amor e o afeto, em que o desenvolvimento do
indivíduo está sob a responsabilidade dos pais. Ressalte-se, porém,
que este terceiro não é considerado elemento crucial, sendo
suficiente a fama e o trato para efetivar o estado de filiação
socioafetiva. (Gentil, 2021, pág.186 )
Ou seja, não basta o mero querer, mas trata-se de observar o caso concreto para a
análise da subsistência dos elementos norteadores que caracterizam a relação de
afetividade.
Em 14 de agosto de 2019, a Corregedoria Geral de Justiça do CNJ editou o
provimento 83/2019, que alterou a Seção II do provimento nº 63/2017, trazendo
modificações em diversos artigos, dentre eles o art. 14, ao qual foram acrescidos novos
parágrafos.
Por fim, foram acrescidos novos parágrafos ao art. 14 para
esclarecerem a polêmica existente com relação à multiparentalidade
e ao termo unilateral presente na normativa. O texto do caput foi
mantido tal qual antes: “o reconhecimento da paternidade ou
maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma
unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais ou de duas
mães no campo FILIAÇÃO no assento de nascimento”. O novo § 1º
do art. 14 do Prov. 63 trouxe clara limitação quanto ao número de
pais ou mães que poderá constar do registro de nascimento a partir
de agora, pois prevê: “somente é permitida a inclusão de um
ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno”.
Portanto, com a justificativa de procurar evitar adoções à brasileira,
caso o requerente pretenda incluir mais de um ascendente
socioafetivo, deverá realizar seu pedido na via judicial (§ 2º). ( Gentil,
2021 págs. 186 e 187 )
O reconhecimento do vínculo no registro de nascimento é muito mais do que o
cumprimento de uma formalidade legal, posto que no art. 1.603 do Código civil determina
que a filiação é provada pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil.
Ou seja, caso haja o reconhecimento das filiações biológica e socioafetiva, as mesmas
devem constar nos assentos de nascimento, de outra forma, todas as vezes em que se
precisar provar o vínculo por meio de documentos, a relação que não constar no registro
de nascimento deverá apresentar a certidão judicial que reconheceu o vínculo
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multiparental, gerando uma violação da intimidade e a depender do caso até mesmo uma
situação vexatória.
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Não restam dúvidas quanto à possibilidade do registro multiparental nos assentos
na esfera extrajudicial, desde que haja consenso entre os envolvidos e estará limitada a três
genitores, sendo dois biológicos e um socioafetivo, conforme dispõe o provimento CNJ
83/2019. Sendo que nos casos de menores entre 12 e 17 anos, far-se-á necessário a
manifestação do Ministério Público. Contudo, nos casos duvidosos ou menores de 12 anos
necessitará submeter a via judicial em virtude da necessidade de uma dilação probatória
maior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, a conclusão retrata o resultado da pesquisa , que não tem
a intenção de esgotar as reflexões acerca do tema, mas apenas demonstrar de forma
sucinta um panorama a respeito da temática delimitada neste trabalho. Apresentando em
linhas gerais as ideias que correspondem à estrutura básica do trabalho e o raciocínio
central da pesquisa.
A multiparentalidade é uma temática relativamente nova no direito de família, com
fundamentos no princípio da afetividade e do respeito a dignidade da pessoa humana, que
une pessoas não por laços de consanguinidade, mas meio do afeto mútuo.
O conceito de família evoluiu no decorrer da história através de novos paradigmas
criados pela própria sociedade, o que fez com que as normas também evoluíssem no
sentido de acompanhar esses anseios. Em 1890, o decreto nº 181 inovou ao instituir a
união civil, assim como o Código Civil de 1916 no qual já se percebe uma leve evolução
acerca do papel da mulher no lar.
Contudo, o grande marco estrutural no direito de família foi a promulgação da Carta
Magna de 1988, a qual traz inúmeras mudanças, inclusive no conceito de família que deixa
de ser visto apenas como núcleo econômico e reprodutivo e passa a ser entendido como
núcleo de formação da personalidade humana com base nas relações de afeto. Dessa
forma, trazendo a possibilidade do reconhecimento de outros modelos e vínculos
familiares e consequentemente novas formas de se conceber a filiação. Carregada de
princípios a nova Constituição, não apenas estimula, mas também traz a possibilidade da
concretude de diversos direitos e garantias antes negligenciadas, face às lacunas de
normas positivadas.
Todavia, nesse novo contexto a Lei de Registros Públicos, datada de 1973, se
mostrou insuficiente para regular as novas situações advindas dos novos modelos de
parentalidade e filiação, encontrando obstáculo para a efetivação dos registros no assentos
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de nascimento, levando uma grande demanda ao judiciário afim de preencher via judicial
as lacunas da lei.
Diante das inúmeras ações, gerou um novo conflito em relação a falta de
harmonização das decisões, não somente quanto ao reconhecimento do vínculo
socioafetivo, como também da equidade das modalidades de filiação biológica e
socioafetiva nas relações multiparentais, que na maioria pendiam para a prevalência da
biológica. Situação essa, que foi pacificada através da Tese 622 do STF, que fixou em
repercussão geral não haver prevalência entre nenhuma das modalidades, mas sim no caso
concreto aquela que for de melhor interesse do menor ou das partes.
O Conselho Nacional de Justiça através do provimento nº 63/2017, que facilitou o
reconhecimento do vínculo socioafetivo através da instituição de novas atribuições ao
RCPN brasileiro, permitindo no caso de consenso das partes, o registro de diversas
situações antes não contempladas formalmente, com posterior complementação através
do provimento nº 83/2019, que estabeleceu a possibilidade de registro multiparental na
esfera extrajudicial, desde que haja consenso entre os envolvidos e estará limitada a três
genitores, sendo dois biológicos e um socioafetivo, preenchendo em parte as lacunas da
Lei de Registros Públicos n° 6.015, de 1973.
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RESUMO: o presente artigo trata de uma investigação sobre a relação entre direito e
justiça. Como problema de pesquisa, tem-se: qual é a relação entre o direito e a justiça na
Questão 57, Artigo 1, da Suma Teológica? Nessa perspectiva, o estudo empreendido
apresenta a descrição e discussão de um fato jurídico a partir do entendimento de Santo
Tomás de Aquino. Para isso, levantaram-se meios de esclarecer determinados
fundamentos e ideias gerais de organização dos quais se podem deduzir a lógica utilizada
pelo teólogo na formação de seu raciocínio. Objetiva-se, de tal modo, a compreensão de
um fenômeno jurídico a partir de uma revisão de literatura sobre a justiça e o direito tal
como pensados pela teoria clássica. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa
bibliográfica com abordagem dedutiva, tendo a articulação do problema de pesquisa se
dado com o auxílio de artigos científicos e teses de doutorado e dissertações de mestrado
anteriormente publicados, bem como de livros disponíveis para estudo. A partir de todo o
esforço analítico, verificou-se que o cristianismo, e mais especificamente a teoria da justiça
elaborada por Aquino, influenciou a trajetória do direito em seus fundamentos,
especialmente no que se refere à teoria do direito natural.
Palavras-chave: Filosofia do Direito, relação entre direito e justiça, método dialético, Santo
Tomás de Aquino.
ABSTRACT: This article deals with an investigation into the relationship between law and
justice. As a research problem, one has: what is the relationship between law and justice in
Question 57, article 1, of the Summa Theologica? In this perspective, the study undertaken
presents the description and discussion of a legal fact from the understanding of Saint
Thomas Aquinas. For this, means were raised to clarify certain foundations and general
ideas of organization from which the logic used by the theologian in the formation of his
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69 Doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – CEUB. Professora de Argumentação Jurídica e
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reasoning can be deduced. The objective is, therefore, the understanding of a legal
phenomenon from a literature review on justice and law as understood by classical theory.
The study was developed through bibliographic research with a deductive approach, with
the articulation of the research problem taking place with the help of previously published
scientific articles and doctoral theses and master's dissertations, as well as books available
for study. From all the analytical effort, it was found that Christianity, and more specifically
the theory of justice developed by Aquino, influenced the trajectory of law in its
foundations, especially with regard to the theory of natural law.
Keywords: Philosophy of Law, relationship between law and justice, dialectical method,
Saint Thomas Aquinas.
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A pergunta que orienta a elaboração do presente artigo se volta ao estudo do direito
dentro da concepção aquiniana de justiça. Eis, pois, o problema investigado: qual é a
relação entre o direito e a justiça na Questão 57, Artigo 1, da Suma Teológica?
De tal modo, como objeto de reflexão tem-se o Tratado da Justiça, localizado na
Secunda Secundae, na Suma Teológica; em seu bojo, encontram-se as premissas da justiça
articuladas por Santo Tomás de Aquino. Mais especificamente, discute-se o artigo que dá
início às formulações concebidas no tratado.
Paralelamente, questões secundárias, necessárias para uma melhor compreensão do
tema, também são abordadas; tratam-se dos objetivos específicos, sendo eles: a) a
relevância do pensamento do filósofo para a ciência do direito e b) a apresentação do
procedimento que Aquino utiliza para estruturar o seu raciocínio. Com efeito, fundamentase a escolha do problema de pesquisa no interesse de refletir acerca dos fundamentos da
ciência jurídica, sobre a tradição clássica do direito, mais especificamente no que tange ao
conceito do justo, assim como a respeito da doutrina tomista e o papel exercido por
Aquino na história e filosofia do direito, sendo esta última o campo no qual se situa o tema
em discussão.
A investigação é um passo inicial dentro do universo de pesquisa das questões
jurídicas e políticas do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Para tanto, este artigo
evidencia-se como descrição de um aspecto do pensamento jurídico de um dos maiores
expoentes da filosofia medieval, tendo, portanto, caráter introdutório ao problema do
direito na Suma Teológica.
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Para além destas considerações iniciais, o artigo se organiza em três capítulos,
seguidos da conclusão. Num primeiro momento, apresenta-se Santo Tomás de Aquino, o
procedimento argumentativo por ele utilizado e a relevância de sua doutrina para o direito.
Em seguida, faz-se considerações sobre a justiça tal como ela é concebida por Aquino,
delimita-se a dimensão da justiça em que se concentra o presente estudo e realiza-se um
panorama sobre o Tratado da Justiça. Por último, é estabelecida a relação entre o direito e
a justiça a partir da contextualização do direito na questão 57, Artigo 1, da Suma Teológica.
O desenvolvimento do estudo se dá com base em revisão bibliográfica sobre a teoria
de justiça de Sto. Tomás de Aquino, através de consulta de obras físicas, teses e
dissertações. Emprega-se o método dedutivo, partindo-se do geral ao específico para
delinear uma das proposições de uma teoria que integra os pilares do direito
contemporâneo.
Por fim, como objetivo geral pretende-se analisar a relação existente entre o direito
e a justiça a partir de uma perspectiva clássica. Isso porque trata-se de um paradigma
essencial para se compreender o direito e a sua evolução.
2 AS BASES DO PENSAMENTO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
2. 1 A influência da doutrina tomista no Ocidente: relevância social, política e
jurídica
Parece hoje incomum que uma doutrina concebida na Idade Média possa ser útil à
análise e ao estudo do direito e seus fenômenos na contemporaneidade.
Não por acaso a obra tomista, enfoque desta pesquisa, é pouco mencionada dentro
da maioria dos círculos acadêmicos. Geralmente, fala-se apenas da existência de uma
corrente de direito natural tomista, e em geral por curtos períodos durante aulas
introdutórias ou em um capítulo inicial de qualquer livro de Introdução ao Estudo do
Direito ou Filosofia do Direito.
Vários são os motivos que desestimulam a recepção da obra de Santo Tomás de
Aquino na modernidade, especialmente no meio jurídico. A título de exemplo, Michel Villey
(2014) diz que há uma espécie de ignorância deliberada acerca dos escritos do teólogo,
resultado de uma “moral utilitarista” que nos sujeita demasiadamente ao primado da
prática.
Com isso, quer dizer que há pouco espaço, em nosso tempo, para teorias
especulativas. A doutrina tomista, portanto, iria de encontro ao cientificismo característico
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de nossa época porque é produto de um estudo teórico em que predominam os raciocínios
abstratos.
Para além dos obstáculos que se impõem à admissão de um pensamento visto como
ultrapassado pelo senso comum, num sistema majoritariamente técnico, tem-se ainda um
importante fator que se mostra uma barreira à aceitação do pensamento de Santo Tomás
de Aquino no debate: o fato de ser uma doutrina teológica.
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Em seu livro A Formação do Pensamento Jurídico Moderno, quando dá início a
apresentação do seu curso e introduz a filosofia do direito nos teólogos do cristianismo,
Villey (2009) descreve três objeções que vêm à tona quando se discute estudos teológicos
no direito.
Em primeiro lugar, a incompetência na matéria de teologia, na qual poucos possuem
alguma profundidade. Depois, há o fato de ser o objeto da teologia, ou seja, o estudo
sistemático sobre Deus, a ciência de Deus, um tema aparentemente desconexo, alheio ao
direito. Por último, o contraste entre a filosofia e a teologia, tanto em método quanto em
fontes, porque esta funda seus argumentos em revelações e aquela, em “fontes racionais”
(Villey, 2009).
Contudo, tais ressalvas, preconceitos, receios, desinteresse acerca da obra de Santo
Tomás de Aquino ignoram o fato de que as ideias do autor são alvo da investigação de
grandes filósofos modernos e contemporâneos do direito e da política, como Carl Schmidt,
Walter Benjamin, e mais recentemente Giorgio Agamben, Roberto Espósito etc. Todos
estes ressaltam em suas obras o vínculo originário entre teologia, política e direito.
Reforça a relação intrínseca entre essas áreas a tese de Villey (2009), segundo a qual
todos os grandes problemas da filosofia do direito estariam interligados à teologia, ainda
que dogmaticamente. O teórico ratifica a importância da dimensão religiosa no campo
jurídico, defendendo a necessidade de pensá-la em contraposição ao laicismo presente
nas universidades: “O laicismo universitário levou a desconhecer em grande medida que a
filosofia do direito de nossa história europeia conservou por muito tempo uma dimensão
religiosa, que seus problemas eram abordados, primeiro, sob o ângulo teológico” (Villey,
2009).
Excluir, portanto, a religião do debate seria uma forma de esquecimento das
estruturas que moldaram o direito ao longo da história. Tal atitude resultaria, também, num
desfalque à análise das próprias questões humanas, que perdem seu prisma metafísico.
Percebe-se, então, que o desconhecimento quanto aos impactos desse pensamento na
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história, tanto as repercussões que a obra tomista possui no seio jurídico quanto no
Ocidente como um todo, vão muito além do que a princípio se imagina.
Toda essa indiferença e resistência em reconhecer as teses aquinianas como
hipóteses para a compreensão de problemas típicos da modernidade é, contudo,
compreensível. De fato, existe um problema contextual e axiológico que impossibilita uma
comunicação plena entre a realidade medieval e a contemporânea, porque ambas se
distinguem historicamente.
Assim como deve haver uma concordância a respeito do que se fala, sobre o sentido
dos termos, deve haver também um entendimento entre o próprio sistema de valores
discutidos, o que torna complexa a tarefa de se pensar a contemporaneidade a partir da
visão de uma outra época. No caso do aprofundamento acerca das teses de Tomás de
Aquino, tal dificuldade surge porque o homem atual não compartilha das certezas e do
imaginário que formularam as concepções do homem medieval (CORREAS, 2018, p. 35).
Tiago Adão Lara (1999, p. 124) reafirma essa complexidade de entrosamento quando
manifesta a dificuldade que tem em expor “a leitores impregnados de mentalidade
científica e técnica os arrazoados e as teorias de pensadores medievais”, que possuíam
“coordenadas diferentes daquelas que hoje demarcam os limites de compreensão da nossa
cultura”.
Essa, aliás, é uma discussão fortemente presente na literatura em geral, pois diversas
são as vezes nas quais interpretações equivocadas são feitas a partir de julgamentos
precipitados ou diferenças ideológicas e temporais, algo que foi retratado na peça Júlio
César, escrita por Shakespeare (2007), quando Cícero diz que “os homens os fatos
interpretam conforme bem entendem, sem dar crédito aos fins dos próprios fatos”.
Nesse ponto, observa-se que as contribuições de Aquino ao Ocidente foram tanto
sociais quanto jurídicas e políticas. Para exemplificar o que se afirma, e dando enfoque aos
pensadores medievais cristãos, dentre os quais se encontra Santo Tomás de Aquino, falase que uma das grandes contribuições do cristianismo ao Ocidente foi “a desmistificação
do direito europeu a partir de bases racionais e cognitivas”; neste caso, o Direito Penal
Ocidental teria se afastado de sua herança sacrificial e redefinido suas formas punitivas,
passando do sacrifício à pena (BARBOSA, 2017).
Essa foi uma das transições entre a sociedade de outrora; nisso, ocorreram mudanças
no sistema penal da época, na forma como se concebia o homem e na própria organização
da sociedade.
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Isso só foi possível graças à grande influência, por meio da Igreja Católica, do
cristianismo no Estado. Com a substituição do Império Romano, fez-se necessário que uma
nova organização jurídica surgisse e passasse a vigorar e regular a sociedade e suas
relações. Foi partindo dessa questão que surgiu a ideia de direito como possibilidade de
harmonizar todos os tipos de relações em sociedade (VILLEY, 2009).
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Nesse caso, os ensinamentos de Aquino foram determinantes para a “construção de
preceitos fundamentais quanto às necessidades de atuação do Estado, suas funções e
responsabilidades para seus cidadãos, bem como as formas de governo, educação,
relações financeiras em sociedade” (VILLEY, 2009).
Atesta-se, pois, o papel que a influência de Aquino desempenha dentre os medievos,
que até o presente momento repercutem na maneira como se exprime a vida em
sociedade, as relações particulares e até mesmo a associação verticalizada do Estado com
os indivíduos.
À ciência do direito, Aquino realizou o que é considerado um de seus maiores feitos:
empregou a filosofia, até então inconciliável, à serviço da teologia. Quando Villey afirma
que na história do direito a obra de Santo Tomás de Aquino está “na origem de uma
revolução”, quer dizer que foi ela a responsável pela mudança de paradigma que foi
explorada acima e que essa transformação se deu num momento de transição de uma
época para outra.
Amplas são as discussões acerca dessa temática. Conforme Menezes (2008, p. 164165), a investigação sobre os temas jurídicos feita por Tomás de Aquino fundamentou, no
mínimo, três campos do direito moderno: o campo das liberdades individuais, a utilidade
social da noção de propriedade e a orientação da lei humana como base para o debate
sobre a justiça.
Que o indivíduo, por um lado, escape ao controle do Estado, que, se
não seu corpo, pelo menos sua alma seja livre já que destinada a um
fim superior ao estado terrestre, eis algo que é contrário à filosofia
política tanto de Platão como de Aristóteles [...]. Eis a contribuição do
cristianismo, que a síntese maravilhosamente ampla e prudente de
São Tomás não deixou de registrar. E daí surgirão um dia, quando a
Igreja Católica for despojada de seu poder, nossa liberdade de
consciência, nossa liberdade de opinião, nossas liberdades
individuais (VILLEY, 2009, p. 165).
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Seria, pois, no regime teocrático da cristandade que se teria dado início às liberdades
individuais, por exemplo.
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Limitando-se, agora, ao mundo jurídico, a teoria formulada por Aquino acerca do
direito natural, hoje vista como uma das possíveis hipóteses de refundamentação do
direito, é um ponto de bastante interesse e um dos motivos que levou ao redescobrimento
de Aquino no campo do direito.
Quem melhor desenvolve essa tese é Correas (2018), que pretendeu assimilar a atual
situação da teoria do direito e os eventos que a tornaram o que é hoje. Ele identifica três
características predominantes na filosofia moderna que, transpostas à esfera jurídica,
explicariam a conjuntura vivenciada pelo direito na pós-modernidade.
Eventualmente, a filosofia moderna perdeu a noção teleológica da natureza, criou
uma nova concepção do sujeito e imanentizou o pensamento. No campo do direito, esses
conceitos converter-se-iam em a) perda da noção clássica da lei natural, b) nascimento da

noção moderna de direitos humanos e c) fundamentação imanente do direito.
Resumindo, abandonou-se o exercício de relacionar fatos a uma causa final, nasceu
uma nova noção de sujeito autônomo e a metafísica foi excluída do debate, tendo a ideia
de transcendência sido deixada de lado. O direito perdeu um alicerce fundamental para
sua razão de ser e por isto novas tentativas de refundamentá-lo viriam a surgir para tentar
suprir a esterilidade que hoje o condiciona (CORREAS, 2018).
Ante todo o exposto, tem-se que a tarefa que Santo Tomás de Aquino tomou para si
durante a fase clássica do direito canônico foi a de elaborar teses que corresponderiam às
necessidades de sua época. E é por meio dela que ele reconcilia o cristianismo com fontes
pagãs e elabora uma doutrina rica em discursos relacionados a diversas áreas.
No presente artigo, restringe-se a discussão da contribuição de Aquino para o direito
a apenas a uma ínfima parte de sua obra, mais especificamente no que diz respeito ao
direito e a justiça.
2.2 O procedimento argumentativo de Santo Tomás de Aquino
Para adentrar propriamente no conteúdo a ser tratado, é preciso que se compreenda
o método empregado por Santo Tomás de Aquino na formulação de seu raciocínio. Em
princípio, tem-se que Aquino possuia uma sólida base lógica, pois acreditava que a tarefa
de ordenar a razão cabia à lógica. Ressalte-se uma importante distinção: a razão não se
confunde com o intelecto, é antes um artifício que deve ser moldado pela lógica para se
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chegar a uma intelecção. Não é, portanto, a razão que conhece o inteligível, mas o
intelecto.
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Aquino se utiliza da lógica para compor os argumentos e ordená-los conforme a
razão até que sistematize ou atinja alguma conclusão. Constrói o silogismo a partir de um
axioma, mas este não basta por si só, pois é necessário que haja as chamadas “segundas
premissas”, proposições menores, para que uma cadeia causal seja estabelecida para se
chegar a outras premissas. As descobertas dessas proposições ocupam grande espaço na
Suma Teológica (2005).
Essas premissas, contudo, são passíveis de falhas. Entretanto, não era este um
problema para Santo Tomás de Aquino porque ele não tencionava propor conclusões
absolutas, não desejava um raciocínio certo, fechado, se isso servisse apenas para provar
um ponto; queria, sim, conhecer a verdade, ainda que para isso houvesse de chegar a um
resultado que ultrapassasse ou fugisse do esperado.
Em realidade, ele sequer tinha a pretensão de ter certeza, pois em sua concepção
existem realidades que não são dadas ao homem conhecer, porque seria ele incapaz de
alcançá-las por limitações impostas por sua condição deficitária, descompensada, inerente
a condição de ser humano (VILLEY, 2014).
Nota-se que a obra de Aquino não se trata de um sistema científico. É construída por
discursos realizados através de questões disputadas. Esse método é próprio dos
escolásticos, escola em que Santo Tomás de Aquino foi o principal expoente, e é uma
herança dialética que faz parte da lógica – como matéria – e difere da ciência por não levar
à “conclusões necessárias”, porém a opiniões, bem como por possuir caráter “inventivo”,
porque “pesquisa do que são as coisas, mas sem ilusão de atingir o limite” (VILLEY, 2014).
O respaldo da dialética em opiniões se dá porque ela não possui a propriedade das
coisas, a constituição delas, e não está, desse modo, em posse da verdade. A opinião, de
tal maneira, possui destaque central no método dialético e é ela que se intitula “premissa”.
E é justamente o entrechoque de opiniões que Villey acredita ser o segredo “da
fecundidade inventiva da dialética”, porque em torno de uma única questão vários pontos
de vista podem surgir e diferentes respostas vêm a nascer:
Isso decorre da definição de Aristóteles: a dialética parte da opinião;
é forçoso que, sobre um mesmo objeto de conhecimento, haja
opiniões múltiplas, pontos de vista diversos e parciais, disséramos,
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portanto discordantes. Precisam ser confrontados. Comungar,
mesclar as visões de uns e de outros, para sair da contradição (VILLEY,
2014, p. 39).
Ainda de acordo com Villey, existem algumas possíveis razões pela qual o teólogo
teria optado pela dialética como fundamento de sua obra: a primeira seria a de que ele
recebera de Aristóteles a ideia do homem como ser social; neste sentido, a verdade não
estaria apenas em um único lugar, devendo os homens unirem-se, por meio da discussão,
para persegui-la e encontrá-la (VILLEY, 2009).
A segunda série de razões seria o fato de que a dialética teria acesso à uma parte da
natureza que a ciência não alcança: o mundo móvel. Nesse caso, a dialética pode dialogar
facilmente com mudanças justamente por não necessitar de certezas na qual se apoiar,
diferentemente da ciência. Assim, há determinadas questões que não poderiam ser
respondidas pela ciência, mas em contrapartida poderiam ser discutidas pela dialética por
meio da divergência de opiniões (VILLEY, 2009).
Em suma, em quase toda a obra aqui referida Aquino utiliza a razão para firmar um
confronto de proposições, parte para o argumento em sentido contrário, seguido da
resposta, e finaliza com objeções às proposições feitas anteriormente. Em geral, ele
emprega uma premissa necessária ou universal em sentido negativo, como por exemplo
“o direito não é o objeto da justiça”, e põe recursos de autoridade a seu serviço. Nesse
entremeio, infere as segundas premissas a partir das proposições levantadas.
3 A JUSTIÇA EM AQUINO: UM PANORAMA
No livro Filosofia do Direito, Michel Villey divide o estudo da justiça na obra de Santo
Tomás de Aquino em duas dimensões: a divina e a profana. A primeira é a visão extraída
dos textos sagrados cristãos, especificamente, e a segunda é a “que os filósofos gregos
haviam descoberto; sobretudo Aristóteles” (VILLEY, 2008, p. 114). De pronto, importante
ressaltar que este trabalho se concentra na segunda dimensão, a que diz respeito aos
homens.
Inicialmente, tem-se que uma das características fundamentais da justiça elaborada
pelos filósofos medievais é a associação entre a visão religiosa e a visão do direito natural,
ou seja, aquele direito que de alguma forma já existe no homem e lhe é inerente,
aplicando-se a todos os indivíduos.
Mais propriamente em Tomás de Aquino, um dos aspectos de maior relevo da justiça
é a sua correlação com a realização humana, que, por sua vez, só acontece se observar-se
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o todo, com a pretensão de atingir o bem comum. Sendo a lei natural uma das formas de
ordenar a razão em prol do bem comum, é ela um dos meios que possibilita a formação
da comunidade e a existência coletiva regida pela paz (POOLE DERQUI, 2017, p. 125). Nessa
perspectiva, diz John Finnis:
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[...] quando Tomás de Aquino faz referência à beatitudo como
fundamental para identificar os princípios da razão prática e da lei
natural (porque razoável) moral, ao mesmo tempo ele enfatiza que
essa não deve ser pensada como a felicidade na deliberação e ação
individual sozinha, mas antes disso como o florescimento comum da
comunidade
[...] (FINNIS, 2007, Pg. 27)
Nesse caso, a beatitudo de que fala Finnis trata-se justamente dessa realização, que
seria para os seres humanos “viver em uma razoabilidade completa, de uma forma
moralmente excelente (virtuosus)” (FINNIS, 2007, p. 27).
Sob esse olhar, a realização humana, que se volta ao bem comum, seria fundamental
para identificar esses princípios da razão prática e da lei natural, espécies de fundamentos
da organização social que possuem como interesse principal o bem comum. Observa-se,
desde já, que a teoria clássica da justiça estabelece uma interdependência entre o indivíduo
e a comunidade, a autorrealização e o bem comum – que consiste no bem de todos os
indivíduos que fazem parte da sociedade.
Visto dessa forma, não há possibilidade de o homem atingir uma realização própria
de forma individual porque esse estado só pode ser alcançado em conjunto, já que está
condicionado a todos (BARZOTTO, 2010 p. 67).
Assim, para Tomás de Aquino é inconciliável a ideia de uma existência humana
unitária, isolada, na qual o homem não dependeria de seus iguais:
Não existe, pois, para Tomás, nem na realidade e nem na ficção,
alguém vivendo isolado a vida de natureza, um estágio humano
primitivo, seguido depois, através de um pacto, por um novo estágio,
o do homem “civilizado”, o do homem da civitas. Também no paraíso
o homem viveria em sociedade, o que quer dizer que lá também
existiria uma forma de organização social na qual alguém haveria de
presidir (BONI, 2018).
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Naturalmente, é nessa perspectiva que se forma a teoria do surgimento do Estado
em Santo Tomás de Aquino, em que o Estado é “mais do que uma associação de homens,
constituindo-se assim numa necessidade para o ser humano, por sua tendência natural à
vida organizada hierarquicamente em sociedade”.
Esse é um dos pontos em que ele diverge dos autores clássicos do modernismo, que
muitas vezes concebem o nascimento de comunidades políticas a partir de uma
perspectiva atomista.
De acordo com esse ponto de vista, o Estado em seu caráter institucional é
imprescindível à manutenção do controle da própria sociedade. E em grande medida essa
regularização só ocorre se o justo estiver presente para estreitar e adaptar os laços sociais,
porque é ele o responsável por orientar essas relações e procurar estabelecer uma
“igualdade” que, conforme comenta Carlos-Josaphat na introdução da Suma Teológica,
“decorre da própria natureza das trocas ou da distribuição adequada dos bens e dos postos
entre os membros da sociedade” (AQUINO, 2005, p. 43).
Essa dita regularização só pode ser exitosa se estiver de acordo com os preceitos e
regras morais que se aplicam a uma sociedade. É nesse ponto que a concepção de justiça
de Aquino ganha relevos mais acentuados, pois o que a distingue é a sua correção com a
ética, deve não só estar em conformidade com ela quanto verificar o que está de acordo
ou em desacordo com o conjunto valorativo que se entende por ética.
Por ser, então, condicionada a valores éticos, possui como características a
objetividade e a busca pela verdade, de modo que tem de agir conforme o que se propõe,
“conformando-se ao respeito estrito do direito rigorosamente determinado” (AQUINO,
2005, p.43).
Para Aquino, a justiça é “uma virtude cardeal por excelência, na medida em que
ordena as ações humanas nas relações sociais” (RAMPAZZO, 2011, p. 130). É ela, aliás, que
recebe o primeiro lugar nas virtudes, pois é considerada um fim “ao qual se vincula o
domínio das paixões como uma condição prévia e uma exigência constante” (AQUINO,
2005, pg.43).
Em outras palavras, implica uma finalidade que tem como requisito o governo dos
afetos com a intenção objetiva de retidão, que incide particularmente entre os homens e
em meio as instituições.
Essa seria a justiça de modo geral. De maneira mais específica, a justiça humana
dividiria-se em comutativa e distributiva, sendo a primeira a responsável por coordenar as
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relações entre as pessoas e a segunda, o envolvimento com a comunidade em geral (LIMA,
2014, pg. 85).
Entretanto, tem-se que só se pode falar em justiça propriamente dita se houver a
existência de alguns valores conjugados, que seriam, respectivamente, a alteridade, o
direito estrito e a verdadeira igualdade (AQUINO, pg. 43).
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Se num determinado caso, por exemplo, houver uma situação entre duas partes em
que não é possível se realizar um contraste a partir do que diz respeito ao outro, ou seja,
onde não haja uma condição da qual possa ser inferido um ajuste, não tem como ser
firmado um direito preciso, por extensão, e consequentemente não se fala em igualdade,
porque sequer foi estabelecido um acerto.
Na Suma Teológica, este estudo da justiça é feito na Secunda Secundae, dos artigos
57 – 81, em que Santo Tomás de Aquino esquematiza o estudo da justiça considerando
quatro pontos fundamentais, a saber: a) a definição de justiça, b) as suas partes, c) o seu
dom e d) os preceitos da justiça. Cumpre ressaltar que este artigo se limita a analisar apenas
o direito e a sua relação com a justiça, tema da questão de número 57, Artigo 1.
4 A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E A JUSTIÇA NA SUMA TEOLÓGICA
Assim como diz Michell Villey, falta-nos uma definição precisa do que é o direito, pois
o termo “desintegrou-se numa profusão de sentidos heteróclitos”. Desse modo, não
obstante os seus vários significados, falta-lhe um que seja preciso em dizer qual de fato é
a sua essência, porque todas estas acepções foram formuladas de modo arbitrário, apenas
dependendo da vontade dos que as forjaram (VILLEY, 2014).
Por seguinte, essas definições não somente são abstratas como converteram-se, a
partir de uma evolução etimológica, em atributos dos indivíduos, ou seja, “produtos de
uma maneira de pensar subjetivista, substancialista” (BARZOTTO, 2010).
Este, é claro, seria um resultado da aparição da concepção moderna do sujeito de que
fala Correas, na qual o homem torna-se o centro de tudo, detentor do poder, e arvora para
si uma posição de dominância para com o mundo, assumindo o papel de ser superior que
não mais se sujeita aos desmandos estabelecidos por um ser inferior (CORREAS, 2018).
Vendo desta forma, tudo começa a ser concebido segundo o sujeito, que é “o doador
do sentido da realidade através de uma função construtiva – e não mais contemplativa –
da consciência raciocinadora e da vontade” (CORREAS, 2018). Mesmo a ética ganha sentido
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apenas se referente ao homem. Sob essa perspectiva, o papel do jurista seria apenas o de
assistir o direito.
Contudo, pensar o direito apenas como uma qualidade excluiria a característica
relacional do indivíduo e o colocaria como um náufrago, isolado do outro (BARZOTTO,
2010, p. 44). Nesse ponto, é interessante ressaltar: “Pensar o direito subjetivo na perspectiva
conflitiva do indivíduo autointeressado significa pensa-lo como a possibilidade de sujeitar
os outros ao próprio arbítrio, significa pensá-lo como poder subjetivo” (BARZOTTO, 2010,
p. 64).
Entretanto, uma pessoa considerada em sua singularidade não pode colocar-se como
senhor de seu semelhante. Em situações de conflitos de interesse, cada pessoa pode no
máximo advertir o outro, pois a vontade individual não goza de força coativa legítima.
Nessas circunstâncias, é o direito que reivindica e detém a autoridade para arranjar a
sociedade de acordo com o que se espera dela, não podendo ele existir nem ser concebido
fora de uma sociedade, já que uma de suas principais características é a socialidade. A
respeito disso, Miguel Reale diz:
[...] o direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma
convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir
sem um mínimo de ordem, de direção e solidariedade. É a razão pela
qual um grande jurista contemporâneo, Santi Romano, cansado de
ver o direito concebido apenas como regra ou comando, concebeuo antes como “realização de convivência ordenada” (REALE, 1986,
p.2).
Tendo isso em mente, é importantíssimo que se continue a discutir e observar o
direito, seu lugar e o papel que desempenha conforme a sociedade e os aspectos
relacionais dos indivíduos, sendo para isso indispensável que seja pensada a relação que
ele detém com a justiça. A partir desse ponto, passa-se a refletir acerca da Questão 57,
Artigo 1, da Suma Teológica, concentrando esforços no sentido de sintetizar artigo
primeiro acima mencionado.
No Artigo 1, bem como nos seguintes, Santo Tomás de Aquino aplica o procedimento
dialético, já mencionado anteriormente, para iniciar a discussão acerca do direito. O filósofo
questiona a tese “se o direito é o objeto da justiça” a partir de quatro opiniões, a do
jurisconsulto Celso, de Isidoro, do Filósofo (Aristóteles) e de Agostinho; por fim, oferece
uma solução: o direito é o objeto da justiça.
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Primeiramente, Aquino parte da consideração feita pelo jurisconsulto Celso, para
quem o direito seria a arte do “bem e do equitativo”, sendo, pois, incumbência dele o
aperfeiçoamento e a equanimidade entre os indivíduos. No segundo tópico, o objeto da
argumentação é o parecer de Isidoro sobre a definição de “lei” – ela seria uma espécie de
direito, uma variação ou qualidade. Já no terceiro ponto abordado, a exposição recai sobre
a concepção de justiça de Agostinho, que diz respeito ao amor que serve somente a Deus.
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É dessa forma que Santo Tomás de Aquino maneja a noção de direito, especialmente
através de análises etimológicas, e formula, então, premissas que servirão à discussão do
tema do artigo.
Em primeiro lugar, tem-se que o direito seria uma arte, assim como declara o
jurisconsulto Celso; a arte, contudo, não é o objeto da justiça, mas uma virtude intelectual.
Logo, sendo o direito uma arte e não sendo a arte objeto da justiça, ele também não o
seria. Em segundo lugar, o direito não seria o objeto da justiça porque, de acordo com
Isidoro, a lei é uma espécie de direito; mas, ora, ela é antes objeto da prudência que da
justiça. Por último, tem como proposição o dizer de Agostinho, para o qual a justiça sujeita
o homem a Deus, porque ela é o amor que só serviria a Deus; o direito, entretanto, diz
respeito aos homens e às relações por eles estabelecidas, assinalando as leis humanas.
Consequentemente, o direito não é o objeto da justiça, pois esta serve a Deus, já o direito
se aplica somente aos homens (AQUINO, 2005, p. 45).
Na sequência, Santo Tomás de Aquino opõe um contraponto a estes raciocínios, que
é o de que o direito recebe o nome de ius por ser justo. A justiça é o hábito, ou seja, a
prática usual que nos leva a proceder retamente. Por sua vez, o justo é seu objeto. Sendo,
pois, o direito justo, então ele é o objeto da justiça (AQUINO, 2005, p.45).
À vista disso, encaminha-se para a solução: a justiça é uma virtude responsável por
“ordenar os nossos atos que dizem respeito a outrem”; sendo ela incumbida disso, requer
igualdade, que, noutras palavras, implica um ajuste que pressupõe relação com o outro,
pois não há como haver igualdade se não houver dois agentes ou duas coisas por onde se
medirá o que será acertado ou reparado (AQUINO, 2005, p.45).
A retidão da justiça depende, então, do contato com o outro, desde que é o
aperfeiçoamento não só de si, mas das relações com outrem, pois uma ação é justa quando
corresponde, segundo uma certa igualdade, a uma ação de outro. E efetuada a
correspondência, tendo cada um recebido o que lhe era devido, aí terminaria o papel da
justiça, não cabendo a ela a forma como esse resultado foi obtido – o agente poderia ter
se utilizado de meios errados para alcança-la, por exemplo, mas se entre as partes algo
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tiver sido ajustado, a justiça foi feita e a sua função desempenhada (AQUINO, 2005, p.45).
Não cabe a ela o como, mas apenas se foi exercida, porque as “condutas justas têm por
certo a finalidade de realizar o justo, mas não são essa relação justa. O imperativo da lei
moral é apenas um instrumento” (VILLEY, 2014, p. 112).
Nesse ponto é que a virtude da justiça se diferenciaria das demais, que não exigem
relação com outros por dizerem respeito somente ao agente que as pratica; e sendo o
objetivo de tais virtudes o aperfeiçoamento do “eu”, a retidão do ato praticado é verificada
a partir de como e com qual propósito ele foi praticado, sob pena de perder o caráter de
virtude (AQUINO, 2005, p.45).
A justiça é, portanto, a devida retribuição. Justo seria o ato praticado com a
observância do “agir reto na prática da justiça”, sendo a sua validade implicada na própria
execução da justiça. Desta maneira, ela tem o seu objeto em si mesmo determinado,
chamado justo. E este é o direito, de onde se deduz que o direito é o objeto da justiça
(AQUINO, 2005, p.46).
Dando seguimento à discussão, Aquino articula as respostas às objeções
anteriormente apresentadas.
À primeira objeção ele diz que é comum que os nomes adquiram outros significados
e sentidos e afirma ter sido a palavra “ius” empregada para designar diferentes objetos,
com finalidades diversas. Explica, então, que o termo já foi utilizado para se referir a coisa
justa, bem como a arte de se conhecer o justo ou o lugar em que o direito é aplicado e,
posteriormente, usado para denominar o próprio direito (AQUINO, 2005, p.46).
À segunda objeção ele responde que na mente já existe uma ideia de justo
determinada pela razão, que seria uma espécie de “regra da prudência”. Escrita, tal ideia
tornar-se-ia lei, uma razão do direito, ou seja, uma parte dele, embora não fosse ele em
sentido estrito (AQUINO, 2005, p.46).
Finalmente, à terceira objeção Aquino diz que por não estarmos numa relação de
igualdade para com Deus, não poderíamos dar a Ele o que é justo. Porquanto, não seria a
lei divina ius, mas fas, pois daríamos a Deus apenas o que podemos; isso implicaria dar-lhe
tudo o que temos, caso quiséssemos empreender a justiça para com Ele (AQUINO, 2005,
p.46).
Vale ressaltar o que diz Villey acerca da relação de ajuste que é a justiça: “Não que
entre as partes desse Todo constituído por uma relação existisse igualdade estrita,
‘aritmética’; mas, para que o Todo seja ordenado, é preciso uma proporção calculável, um
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mínimo denominador comum, um começo de igualdade entre as partes” (VILLEY, 2014, p.
118).
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O que diz respeito ao homem é dotado de inconstância, estando as coisas humanas
sujeitas a erros e falhas. Em virtude dessa dinamicidade, é necessário um elemento
regulador dessa mutabilidade de modo a ordenar os vínculos relacionais existentes em
sociedade. Esse elemento seria a justiça, que aos homens só pode ser aplicada com o
auxílio do direito.
No primeiro artigo Aquino põe à prova o conceito de direito e de justiça, bem como
a conexão entre ambos. Atualmente, nota-se que há uma certa confusão entre esses dois
termos, sendo o direito e a lei muitas vezes confundidos com a própria justiça, embora
sejam eles apenas instrumentos que visam alcançar este ideal, uma vez que é a justiça que
ampara o justo em relação ao outro:
“Ela vale para que todos os valores valham. Não é uma realidade
acabada, nem um bem gratuito, mas é antes uma intenção radical
vinculada às raízes do ser do homem, o único ente que, de maneira
originária, é enquanto deve ser. Ela é, pois, tentativa renovada e
incessante de harmonia entre as experiências axiológicas
necessariamente plurais, distintas e complementares, sendo, ao
mesmo tempo, a harmonia assim atingida (REALE, 1986, p. 371)”.
Dado o papel do justo em relação a uma coisa, tem-se que esta pode ser entendida
de duas maneiras: a primeira seria de um modo absoluto, pois esse algo em face do qual
a justiça incide seria uma espécie diferente daquela sobre a qual se busca o ajuste, embora
haja um tipo de conexão, de justo absoluto, entre ambos; por outro lado, de forma não
absoluta, pois a relação existente entre as coisas a serem ajustadas seria de dependência,
existindo uma em razão da outra, não havendo maneira, portanto, de fazer a partir disto
uma comparação absoluta, devendo ser definido o tipo de justo a ser aplicado em cada
circunstância.
Assim, embora a justiça tenda a adequar, deverá ser respeitada a diversidade
existente entre as partes, porque de outro modo não haveria o justo. Se for levado em
consideração o sentido absoluto, não será observado o específico. Analisando-se a
objetividade da justiça, o direito também surgiria em seu caráter objetivo, ou seja, como
realização de uma ordem que se evidencia de acordo com um elemento externo – como
as leis de um local, por exemplo.
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Mas, como diz Villey (2014), “proclamar que o direito é justo não adianta nada, se
ignorarmos os meios de reconhecê-lo”, porque o justo ainda é uma ideia imprecisa. Ao
considerar o pensamento jurídico atual e suas correntes jurídicas, existem aqueles que
acreditam que a procura por um fundamento do direito não seria um problema e que,
neste sentido, a justiça poderia ser relativa, moldada de acordo com as circunstâncias, e
não seria, portanto, objeto de estudos teóricos, em virtude de tratar-se de questão de
ordem prática (REALE, 1986, p. 370).
Sob essa perspectiva, uma teoria de justiça teria pouca importância e buscar
reconhecer o fundamento do direito e as relações por ele estabelecidas seria mero detalhe,
algo dispensável. Isso se dá, em parte, em decorrência do desaparecimento da concepção
de natureza como fim; perdeu-se também o sentido e a raiz de conteúdos normativos, de
maneira que estes fossem independentes do sujeito pensante, o que resulta em normas e
princípios criados a partir da de uma razão relativa.
Com isso, o direito também perdeu a sua característica imanente. Deixou de partir da
observação dos fatos e da estrutura das coisas e passou a firmar-se apenas na razão
humana ou em mandatos que são simples imperativos. Visto desse modo, o direito seria
apenas uma criação do homem para o seu próprio proveito.
Tem-se, pois, que para se compreender bem o direito de modo a melhor aplica-lo,
deve-se entender antes o próprio conceito de justo, de maneira que o direito não vire
apenas o que Reale entende por “mera justaposição mecânica de interesses” (REALE, 1986,
p. 372).
Para que o direito não seja reduzido a isso, o pensador defende que deve haver
complementação entre o objetivo e o subjetivo, de modo a abarcar o homem e a
sociedade, “porque esta ordem não é senão uma projeção constante da pessoa humana,
valor-fonte de todos os valores no processo dialógico da história” (REALE, 1986, p. 372).
Esse questionamento levantado acerca dos fundamentos do direito da modernidade
faz com que se procure a genealogia das coisas, numa suposta tentativa de revelar o que
há por trás destas bases, de maneira a reconhecer que ele não se trata apenas de meras
relações de poder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com efeito, a escolha do tema trabalhado no presente artigo relaciona-se à forma com
a qual a tradição clássica vê a justiça e o direito. Consequentemente, a investigação
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realizada procurou encaminhar-se dentro desse universo da filosofia do direito, que estuda
o aspecto histórico-social desse fenômeno jurídico.
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Em vista disso, buscou-se conhecer certas bases e entender os fundamentos do que
entendemos por direito e por justiça, algo que só pode ser definido pela filosofia jurídica,
o campo responsável por indagar a respeito de questões desse gênero, perquirindo acerca
de fatos tais como legitimidade, origem, etc.
Para isso, utilizou-se Santo Tomás de Aquino e sua teoria de justiça como respaldo ao
estudo, procurando antes de tudo compreender em que medida uma doutrina medieval e
cristã poderia ter influenciado o campo do direito no Ocidente, descrevendo em seguida
o método dialético, usado por Aquino para formar as bases de sua doutrina, e por fim
adentrando propriamente na questão principal deste artigo, que é a relação entre direito
e justiça.
Como dito acima, primeiro foram tecidas considerações iniciais acerca do pensamento
de Santo Tomás de Aquino, inicialmente abordando algumas de suas contribuições a situar
o tema dentro do espectro moderno e entender de que modo um filósofo cristão medieval
moldou e fez parte da história do direito.
Assim, ainda que a sacralização da razão seja vista como um movimento da Igreja para
se manter acima do poder e subjugar a razão à uma verdade que muitos consideram
improvável, bem como apenas um meio para justificar a fé, é importante compreender que
abrangeu muito mais além do que a princípio se possa imaginar.
Foi evidenciado que, apesar do que comumente se pensa, a teologia não foi um meio
de alienação da filosofia à serviço de dogmas, nem se reduz a irracionalismos; muito antes,
contribuiu tanto no âmbito político quanto no social, alcançando inclusive o meio jurídico,
com efeitos que podem ser observados até hoje.
A própria filosofia conserva-se no Ocidente por meio do cristianismo, dos teólogos
medievais, dos quais Santo Tomás de Aquino fez parte; e por ser ele considerado um dos
maiores expoentes da Igreja e alguém que dedicou extensos comentários ao estudo da
justiça e do direito, imperioso se faz ressaltarmos a sua relevância.
Para isso, contudo, foi necessário que se entendesse o caminho por ele seguido e
traçado, de modo que pudéssemos vir a entender a partir de quê, como e o porquê do
discurso ser do modo que é. Nesse sentido, viu-se que Aquino se utilizou do método
dialético porque era o único meio de construir um raciocínio fecundo que não fosse
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engessado por falsas certezas, e que, antes, pudesse caminhar por várias direções sem
necessariamente prender-se a uma só delas.
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Por fim, conduzindo-se para o final, finalmente é descrita a relação que o direito possui
com a justiça em Santo Tomás de Aquino, tendo sido seguido, para isto, o mesmo trajeto
que o teólogo outrora traçou, de onde se deduz que se mantém um vínculo de um ideal a
ser seguido.
Sabe-se que o direito possui no mínimo três aspectos de relevo, de acordo com a sua
estrutura tridimensional, quais sejam: o normativo, o fático e o axiológico. Importante
mencionar que esta pesquisa se concentrou no aspecto axiológico, procurando entender
o direito como um valor instrumental da justiça.
Compreendeu-se, então, o direito como sendo o objeto da justiça, que lhe confere
uma unidade finalística, direcionando-o à um objetivo comum. Os distintos elementos que
compõem esse fenômeno jurídico seriam todos destinados ao exercício do todo, cada
pequena parte funcionando e organizando-se em razão de algo maior.
Dessa forma, o direito não seria um fim em si mesmo, mas existe em função de outros
valores e, mais especificamente, em razão da justiça, sendo ele o meio de realiza-la entre
os homens. A pesquisa realizada teve como condão justamente observar esta questão, que
se trata de um problema ético do direito.
Partindo do pressuposto levantado no segundo tópico, o de que atualmente há uma
ausência de fundamentação do direito, tem-se que é imperioso o resgate dessas noções
básicas e essenciais a reafirmação do direito, que ilustram o fato de que este fenômeno
está amparado por uma série de alicerces que o legitimam, pois de outra forma ele se
sustentaria apenas pela sua própria positividade, não havendo nada de sólido a validá-lo.
Importante mencionar que o artigo possui caráter introdutório, com objetivo de
delimitar e estabelecer algumas relações existentes no meio jurídico, utilizando-se como
respaldo um pensador que tem cada vez mais ganhado espaço dentro do âmbito do
direito; para isso, foram esclarecidos alguns dos aspectos presentes no pensamento de
Santo Tomás de Aquino, bem como a influência por ele exercida no Direito. Por fim,
ressalta-se que este é um estudo amplo, que se estende em várias outras discussões, não
tendo se pretendido, com ele, esgotar o assunto, que pode vir a ser fruto de futuros
estudos mais aprofundados.
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Resumo: O presente artigo visa estudar o fenômeno da responsabilidade civil, cuja
proteção do direito do consumidor é tema de grande relevância, visto a necessidade de
harmonizar os interesses dos sujeitos participantes das relações de consumo, essencial
para a manutenção da ordem econômica. Desta forma, o presente artigo apresenta uma
análise dos efeitos do desenvolvimento do mercado de consumo e as implicâncias desse
crescimento na responsabilidade do fornecedor com relação aos chamados riscos do
desenvolvimento. Neste sentido, surge a seguinte problemática: Se após um longo tempo,
descobre-se que determinado produto causa riscos ao consumidor, poderia o fornecedor
se valer da excludente da teoria risco do desenvolvimento para afastar a culpa? Ademais,
objetivo geral deste artigo é analisar se a teoria do risco do desenvolvimento pode ser
utilizada como excludente da responsabilidade. Ademais, foi verificado a questão da
responsabilidade pelo desenvolvimento na ocorrência da pandemia da COVID-19, ao
considerar a edição de leis excludentes de responsabilidade do fabricante. Quanto à
metodologia aplicada ao presente artigo, será realizado com base em uma pesquisa
bibliográfica, que servirá de base para se obter um melhor embasamento teórico do tema
em estudo. Para coletar informações sobre o tema e descrevê-lo serão utilizadas fontes
secundárias como livros, artigos, dissertações e sites da internet. Para o desenvolvimento
desta pesquisa, foi necessário utilizar-se do conhecimento dos profissionais da área do
Direito do Consumidor, sendo eles os principais autores mencionados: Maria Helena Diniz,
Pablo Stolze Gaglino, Carlos Roberto Gonçalves e Sílvio de Salvo Venosa. Está pesquisa
será limitada, pois será demonstrada somente os relevantes importantes em estudo para
promover a contribuição para uma leitura desenvolvendo uma reflexão analisando a
70 E-mail: diegofeliperoquexavier@gmail.com
71Acadêmico de Direito da Faculdade São Lucas. E-mail: gabrielfelipemmoraes@gmail.com
72Professor orientador. E-mail: ihgorj@gmail.com
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legislação que comtempla a responsabilidade civil objetiva no âmbito do Direito do
Consumidor.
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Palavras-chaves: Covid-19. Defesa do Consumidor. Responsabilidade Civil. Teoria do
Risco. Vacina.
Abstract: This article aims to study the phenomenon of civil liability, whose protection of
consumer rights is a topic of great relevance, given the need to harmonize the interests of
the subjects participating in consumer relations, essential for the maintenance of the
economic order. In this way, this article presents an analysis of the effects of the
development of the consumer market and the implications of this growth in the
responsibility of the supplier in relation to the so-called risks of development. In this sense,
the following problem arises: If, after a long time, it is discovered that a certain product
causes risks to the consumer, could the supplier use the exclusion of the risk theory of
development to remove blame? Furthermore, the general objective of this article is to
analyze whether the theory of development risk can be used as a liability exclusion. In
addition, the issue of responsibility for development in the event of the COVID-19
pandemic was verified, when considering the enactment of laws excluding the liability of
the manufacturer. As for the methodology applied to the present article, it will be carried
out based on a bibliographic research, which will serve as a basis to obtain a better
theoretical basis of the subject under study. To collect information on the topic and
describe it, secondary sources such as books, articles, dissertations and internet sites will
be used. For the development of this research, it was necessary to use the knowledge of
professionals in the area of Consumer Law, the main authors mentioned being: Maria
Helena Diniz, Pablo Stolze Gaglino, Carlos Roberto Gonçalves and Sílvio de Salvo Venosa.
This research will be limited, as it will be demonstrated only the relevant important ones
under study to promote the contribution to a reading developing a reflection analyzing the
legislation that contemplates the objective civil liability in the scope of the Consumer Law.
Keywords: Covid-19. Consumer defense. Civil responsability. Risk Theory. Vaccine.
Sumário: Introdução. 1.Contextualização sobre o código do consumidor. 1.1 Conceito de
consumidor. 1.2 Conceito de fornecedor. 2. Considerações preliminares sobre a
responsabilidade civil objetiva. 2.1 Evolução histórica da responsabilidade civil objetiva. 2.2
Conceito de responsabilidade civil. 2.3 A responsabilidade objetiva do fornecedor. 2.3.1
Defeitos dos produtos. 2.3.2 Defeitos de fabricação. 2.3.3 Defeitos de concepção. 2.3.4
Defeitos de comercialização. 2.5 Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 2.6
Responsabilidade por vício do produto e do serviço. 3. Legislação vigente da
responsabilidade civil objetiva. 3.1 Constituição federal de 1988. 3.2 Código civil de 2002.
290

www.conteudojuridico.com.br

3.3 Código de defesa do consumidor – Lei nº 8.078/90. 3.4 A responsabilidade civil objetiva
no mundo. 4. Da teoria do risco do desenvolvimento. 4.1 Excludentes da responsabilidade
do fornecedor. 4.2 A normatização da responsabilidade pelos eventos adversos da
imunização. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
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A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de produtos ou serviços decorre
da simples incidência da Lei Federal n. 8.078/1990 na relação jurídica de consumo, ao
considerar a responsabilidade do fornecedor independente da prova de sua culpa. Com
efeito, a culpa é irrelevante (via de regra) para a responsabilidade civil, bastando a
confirmação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.
Concomitante a isso, muito se discute acerca da excludente de responsabilidade
de fornecedores de produtos ou serviços em razão da teoria do desenvolvimento, ao
considerar que muitos dos riscos advindos da introdução de um produto no mercado não
são conhecidos ou identificados prontamente, sendo confirmados somente após um salto
tecnológico, dada as novas formas de estudos e pesquisas de seu impacto.
Algumas hipóteses foram levantadas a partir desta construção teórica, sendo
razoável escrutar as seguintes posições: 1) tendo sido colocado o produto no mercado,
após vários testes de confiabilidade, constatado que na época não representava perigo ao
consumo, pode o fornecedor, agora, devido à evolução da ciência ter provado que
determinado produto é prejudicial à saúde, ser responsabilizado por danos advindos do
produto? 2) o fornecedor pode colocar no mercado de consumo mercadoria que sabe ou
deveria saber ser nocivo e perigoso para o consumo? 3) a Diretiva 85/374 da União
Europeia é aceito como excludente da responsabilidade fundada na teoria do risco do
desenvolvimento, mas tal conceito encontra compatibilidade com o ordenamento jurídico
brasileiro?
Ademais, o objetivo geral da pesquisa é analisar se a teoria do risco do
desenvolvimento pode ser utilizada como excludente da responsabilidade, tendo em vista
que, após longos anos, determinado produto foi cientificamente comprovado que é
prejudicial à saúde das pessoas, sendo que à época, o produto foi recomendado para o
consumo após todos os testes sem que fosse constatado qualquer maleficio à população.
Os objetivos específicos desta pesquisa hão de investigar a responsabilidade civil
subjetiva e objetiva, tratando das principais nuances que envolvem os institutos;
compreender as excludentes da ilicitude e da responsabilidade civil; levantar as várias
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modalidades de responsabilidade civil trabalhadas pela doutrina; trabalhar a distinção de
responsabilidade civil e penal; compreender a responsabilidade objetiva do Código de
Defesa do Consumidor; verificar a questão da responsabilidade pelo desenvolvimento na
ocorrência da pandemia da COVID-19, ao considerar a edição de leis excludentes de
responsabilidade do fabricante.
Deste modo, a justificativa desta pesquisa deflui da preocupação com os produtos
que são consumidos pela população em geral, com destaque aos escândalos dos principais
frigoríficos do Brasil, que causou repercussão de ordem internacional.
1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CÓDIGO DO CONSUMIDOR
Inicialmente devemos mencionar acerca do Direito do Consumidor no Brasil, desta
forma, a Constituição Federal de 1988 prevê a proteção do consumidor como direito
fundamental em seus art. 1º, III, art. 5º, XXXII, art. 24, V e a sua defesa como princípio da
ordem econômica no art. 170, V. Cujo objetivo é trazer proteção aos mais vulneráveis, ou
seja, ao próprio consumidor, “sendo necessária a intervenção do Estado nas relações
privadas de consumo para garantia de defesa e da devida aplicação dos seus direitos”,
conforme entendimento de Jandaia e Leonardo (PIMENTEL; SILVA, 2020, online).
Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 garante a proteção e os direitos ao
consumidor diante de uma situação de violação de seus direitos, uma vez que haja
qualquer situação que vai contra as regras estabelecidas no Código de Defesa do
Consumidor. Além disso, é oportuno mencionar que o referido código foi criado pela Lei
nº 8.078 em 11 de setembro de 1990, passando a vigorar apenas em 11 de março de 1991.
Com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito aos
direitos do consumidor (artigo 6º), Jandaia e Leonardo mencionam que tal instituto prevê:

“A proteção à vida, saúde, segurança; divulgação adequada sobre o
produto; informação clara e liberdade de escolha; proteção contra
publicidade enganosa e abusiva; proteção contratual; prevenção e
reparação de danos materiais e morais, individuais, coletivos e
difusos; acesso aos órgãos de defesa, à inversão do ônus da prova e
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
(PIMENTEL; SILVA, 2020, online)”.
Assim, todos os direitos básicos do consumidor são aplicados em consonância com
princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, e devem ser devidamente aplicados
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nas situações em que couber tais direitos, ou seja, quando o consumidor for lesado, em
uma relação de compra de produtos e/ou contratação de serviços que seja.
Vejamos a seguir o Art. 6º do Código do Consumidor que menciona sobre os
direitos ora mencionados:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos
produtos e serviços, asseguradas à liberdade de escolha e a
igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de
2012).
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e
técnica aos necessitados;
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VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;
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X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (BRASIL, 1990, online)”.
Diante dos direitos do consumidor no artigo supracitado, será possível utilizar nas
relações jurídicas, uma vez que são regidos pelos princípios consumeristas. Além disso,
deve sempre observar as normas constitucionais as quais são submetidos, pois também
possuem o intuito de prever sobre as regras das relações de consumo entre fornecedores
e consumidores, bem como, suas responsabilidades e deveres, “estabelecendo condutas

justas e mecanismos para reparar os danos que venham a ser causados aos consumidores,
com definição de prazos e penalidades para fornecedores” (PIMENTEL; SILVA, 2020, online).
Nesse mesmo sentido, Leonardo Garcia possui o entendimento que os direitos do
consumidor:

“Trata-se de um verdadeiro microssistema jurídico, em que o objetivo não é tutelar os
iguais, cuja proteção já é encontrada no Direito Civil, mas justamente tutelar os desiguais,
tratando de maneira diferente fornecedor e consumidor com o fito de alcançar a
igualdade”. (GARCIA, 2008, p.7).
O direito do consumidor deve ser tratado separadamente quando se tratar da
figura do consumidor e de fornecedor, pois ambos possuem proteção jurídica
distintamente, mas possuem o mesmo intuito, o de respeitar o direito de ambos,
alcançando a igualdade.
Já sobre o conceito de relação de consumo, José Geraldo Brito Filomeno menciona
que:

“As relações de consumo nada mais são do que relações jurídicas por
excelência, pressupondo, por conseguinte, dois polos de interesse:
consumidor - fornecedor e a coisa, objeto desses interesses. No caso,
mais precisamente, e consoante ditado pelo Código de Defesa do
Consumidor, tal objeto consiste em produtos e serviços” (FILOMENO,
1995, p. 47).
Desse modo, é de suma importância que o consumidor saiba quais são os seus
direitos diante de uma relação de consumo, independente qual seja o tipo de contrato, se
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trata-se de produto ou prestação de serviços, para que o mesmo não seja lesado pelo
fornecedor diante do Código de Defesa do Consumidor.
1.1 CONCEITO DE CONSUMIDOR
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O conceito de consumidor está definido no art.2º da Lei 8078-90, cujo principal
qualificador de consumidor é o qual que deve ele ser considerado como destinatário final
do produto ou serviço.
De acordo com os ensinamentos de Nunes:

“Temos dito que a definição de consumidor do CDC começa no
individual, mais concreto (art. 2º, caput), e termina no geral, mais
abstrato (art.29). Isto porque, logicamente falando, o caput do art. 2º
aponta para aquele consumidor real que adquire concretamente um
produto ou serviço, e o art. 29 indica o consumidor do tipo ideal, um
ente abstrato, uma espécie de conceito difuso, na medida que a
norma fala da potencialidade, do consumidor que presumivelmente
exista, ainda que não possa ser determinado”. (NUNES, 2009, p 72).
Como se observa, o consumidor é aquele destinatário final, ou seja, o consumidor
é aquele que retira definitivamente o produto ou serviço de circulação. É de se notar que,
para os defensores da corrente finalista, pouco importa se o bem ou serviço adquirido será
revendido ao consumidor diretamente ou por transformação ou simplesmente agregado
ao estabelecimento empresarial.
Diferentemente do que aduz a teoria finalista, a teoria maximalista visa ampliar o
conceito a ser dado ao consumidor. Segundo Garcia (2009, p.17), “para os maximalistas, a

definição de consumidor é puramente objetiva, importando a finalidade da aquisição ou
do uso do produto ou serviço, podendo até mesmo haver intenção de lucro”.
Desse modo, será consumidor quem adquirir ou utilizar produto ou serviço que
participe diretamente do processo de produção, transformação, montagem,
beneficiamento ou revenda.
1.2 CONCEITO DE FORNECEDOR
O fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica, não importando a característica de
sua forma. Se ele não está como destinatário final ele é fornecedor, conforme
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entendimento de Marcos Mesquita (2017). Assim, define o art. 3º do Código do
Consumidor, vejamos:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel,
material ou imaterial.§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista” (BRASIL, 1990).
Assim, por isso não se pode dizer que toda empresa é fornecedora e toda pessoa
física é consumidora, necessário é identificar onde está a pessoa na relação de consumo.
2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
Inicialmente, será estudado a evolução histórica da responsabilidade civil objetiva
para melhor compreensão do tema abordado.
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
Pode-se dizer que os elementos da teoria da responsabilidade civil estão
vinculados a conjunturas temporais e espaciais, de forma que variam com o decorrer do
tempo e são diferentes para cada local. Um dano que hoje é indenizável por determinada
pessoa no Brasil pode não sê-lo em outro país ou em outro tempo, conforme ensinamento
de Altheim (2006).
Desta forma a responsabilidade civil tem uma extensa evolução histórica. Ocorre
que o dano causado pelo ilícito sempre foi combatido pelo Direito. Tendo uma evolução
ao longo da trajetória humana, que foi apenas a forma de ação contra os danos sofridos
em decorrência de um ato praticado em descumprimento a um dever de conduta.
Conforme leciona Diniz (2009, p. 11), “o primeiro estágio de evolução histórica da

responsabilidade civil, comum a todos os povos, não se levava em consideração a culpa do
agente causador do dano”, bastando, tão somente, a ação ou omissão deste e o prejuízo
sofrido pela vítima para que aquele fosse responsabilizado.
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Nesta época os costumes regiam as regras de convivência social, levando os
ofendidos a reagir de forma direta e violenta contra o causador do dano. Portanto, a
responsabilidade civil do agente causador do dano, será responsabilizado de maneira
geral, pelo prejuízo causado a vítima.
Sendo assim, cita Noronha a respeito da responsabilização do agente causador de
dano, vejamos:
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“O talião, aplicado primeiramente pelos povos do Oriente Médio e
depois por outros que foram influenciados por eles, como os da bacia
mediterrânea (chegando à Roma do tempo da Lei das XII Tábuas, que
é de meados do século V a.C.), representou outro progresso, com a
reciprocidade que representava, entre ofensa e castigo – mesmo que
hoje pareçam chocantes preceitos como o contido no § 230 do
Código de Hammurabi (de começos do século XVIII a.C.), segundo o
qual se a casa construída ruísse e matasse o filho do proprietário, o
filho do construtor deveria ser morto” (NORONHA, 2007, p. 528).
Destaca-se que a vítima passou a perceber as vantagens e conveniências da
substituição da violência pela compensação econômica do dano. Surgiu, então, o princípio
segundo a qual o patrimônio do ofensor deveria responder por suas dívidas e não ele em
si. Resta claro que é vedado o ato de cometer justiça pelas próprias mãos contra o agente
causador de danos.
2.2 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
A responsabilidade civil busca a reparação de danos, fundada diretamente ao risco
da atividade exercida pelo o agente. Conforme Galliano e Pamplona, a:

“(...) noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa
de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma
jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa
forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar)”
(GALLIANO; PAMPLONA, 2014, p. 36).
Dessa forma, a responsabilidade civil tem no seu bojo uma atuação danosa por
parte de determinado agente que, em sua atuação, não guarda as devidas cautelas, sendo
responsável por um ato ilícito, violando direito de outrem, seja contratual ou legal.
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Por outro lado, Gonçalves (2014, p. 76) leciona que: “A lei impõe, entretanto, a

certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido,
independentemente de culpa”.
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Sendo assim, a responsabilidade civil objetiva tem o intuito de reparação de um dano, sem
qualquer relação de culpa.
Ademais, os autores Farias, Rosinaldo e Braga (2015, p. 415) definem a teoria
objetiva, que trazem: “De acordo com a teoria objetiva, qualquer pessoa pode deliberar

pela realização de uma atividade econômica. Empreender é próprio da sociedade
capitalista e do instinto humano”.
Portanto, para a teoria da responsabilidade civil objetiva, qualquer indivíduo pode
empreender, trabalhando em uma atividade econômica. Desta forma, devido a certas
atividades, deverá aquele que a exerce, suporta os riscos advindos de tal empreendimento.
Nesse contexto, leciona Venosa, sobre a teoria do risco, vejamos:

“Ao se analisar a teoria do risco, mais exatamente do chamado risco
criado, nesta fase de responsabilidade civil de pós-modernidade, o
que se leva em conta é a potencialidade de ocasionar danos; a
atividade ou conduta do agente que resulta por si só na exposição a
um perigo (...)” (VENOSA, 2005, p.21).
Cabe informar, que a responsabilidade civil objetiva é resultado do risco de
determinadas atividades decorrentes do pós-modernismo, se levando a entender os
potenciais riscos da atividade, sendo simples a exposição do perigo.
Em relação a responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que,
atuando de forma ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente, sendo ela legal ou
contratual, acarretando nas consequências do seu ato com a obrigação de reparar.
Sendo assim, o infrator após ocasionar agressão a um interesse particular, está
sujeito a restituir a vítima por meio de pagamento de compensação pecuniária, quando
não for possível repor o objeto lecionado.
2.3 A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
A prova da conduta culposa do fornecedor tornava-se um obstáculo para o
adquirente, em razão de sua vulnerabilidade jurídica. Portanto, era difícil o ressarcimento
por parte do consumidor.
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Desta forma, antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL,1990),
a forma mais corrente do consumidor obter algum ressarcimento pelo dano sofrido em
virtude de um defeito no produto se dava pela aplicação da garantia contra os vícios
redibitórios, uma vez que no plano contratual alguma proteção era concedida ao consumi
dor por força da aplicação dessa garantia.
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Porém, tal garantia apresentava diversas deficiências para fins de tutela do
consumidor, porquanto se dava de maneira incompatível com a moderna sociedade de
consumo caracterizada pela despersonalização da relação jurídica entre fornecedor e
consumidor.
Dessa forma, diante de tantas deficiências apresentadas pela garantia contra os
vícios redibitórios, na responsabilidade contratual e os inconvenientes em relação à
responsabilidade extracontratual, pois era fundada na culpa, a responsabilidade civil
objetiva do fornecedor, afirmou-se como o sistema que melhor respondia à necessidade
de tutela da parte vulnerável da relação de consumo, porquanto aquele esquema clássico
de responsabilidade, disciplinado pelas normas previstas no Código Civil (BRASIL, 2002) .
Portanto, a necessidade de efetiva proteção ao consumidor contra os danos
decorrentes de produtos e serviços defeituosos conduziu à objetivação da
responsabilidade civil do fornecedor, bem como a superação do dogma da culpa. Assim, o
Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990), nos artigos 12 e 14, deixou expresso que
os fornecedores de produtos e serviços respondem pela reparação dos danos causados ao
consumidor, independentemente da existência de culpa.
Sendo assim, a responsabilidade civil objetiva afirmou-se como o sistema que
oferecia maior e mais efetiva proteção à parte vulnerável da relação de consumo e
restabelecia um adequado equilíbrio a essa relação.
2.3.1 Defeitos dos produtos
O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) ao adotar a responsabilidade
objetiva do fornecedor, retirou do rol dos fatos a serem provados pela vítima, e existência
de culpa do causador do dano, entretanto, isso não implica dizer que a vítima não tenha o
ônus de provar nada. Ao contrário, esta tem que provar o dano e o nexo de causalidade
entre o dano e o produto defeituoso.
Em vista disso, o defeito é de suma importância para o estudo da responsabilidade
civil objetiva, na medida em que o Código exige que o produto seja considerado
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defeituoso, isto é, capaz de causar danos à saúde ou segurança do consumidor, para que
possa ensejar a responsabilização do fornecedor.
Desta forma, leciona Rocha (2000, p. 95) que “um pressuposto essencial da
responsabilidade do fornecedor é que o produto seja defeituoso, isto é, no momento em
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que foi colocado no mercado apresente um defeito potencial ou real e que esse defeito
seja a causa do dano”.
O legislador enumerou em que hipóteses um produto é considerado defeituoso.
São elencados em três modalidades os defeitos que geram a responsabilização do
fornecedor, quais sejam: defeitos de fabricação, de feitos de concepção e defeitos de
comercialização, também conhecidos como defeitos de informação.
Segundo, Almeida (2002, p. 90), “os dois primeiros são classificados como efeitos

intrínsecos e os últimos, como defeitos extrínsecos, pois se refere às informações sobre a
utilização e os riscos do produto, que devem acompanhá-lo”.
Portanto, fica claro que a classificação dos produtos considerados defeituosos,
auxilia para a responsabilização do fornecedor, quanto aos riscos apresentados no produto
ao consumidor.
2.3.2 Defeitos de fabricação
Os defeitos de fabricação aparecem no caput, do artigo 12 do Código do
Consumidor (BRASIL, 1990), como sendo defeitos de fabricação, construção, montagem,
manipulação e acondicionamento.
Tais defeitos surgem quando o produto é fabricado, sendo provocados por falha
de uma determinada máquina ou de um determinado trabalhado ou setor de produção
mecânico ou manual.
Nesse sentido, leciona Benjamin (2009, p. 126) que os defeitos de fabricação

“originam-se, normalmente, no momento em que o produto é manufaturado, sendo
provocados pelo automatismo e padronização do processo produtivo moderno”.
Desta forma, os defeitos possuem três características que os distinguem dos
demais. A primeira é a inevitabilidade, isto é, a impossibilidade de eliminar absolutamente
os riscos inerentes à produção industrial, mesmo com o emprego da melhor técnica. Já a
segunda é a previsibilidade, no sentido de que é possível o cálculo estatístico de sua
frequência, facilitando a contratação de seguro pelo fornecedor. E, por fim, a terceira
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característica apontada por Benjamin (2009), é a manifestação limitada, ou seja, não atinge
todos os consumidores, provocando danos apenas em uns poucos.
2.3.3 Defeitos de concepção
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São os defeitos de projeto ou de fórmula, contempla dos no caput do artigo 12,
do Código do Consumidor (BRASIL, 1990). Estes afetam as características gerais da
produção em razão de erro havido no momento da elaboração de seu projeto ou de sua
fórmula.
Destarte que o defeito ocorre porque a fórmula está erroneamente calculada ou o
projeto está eivado de erro, logo, esse não está na fabricação, mas no projeto ou na
fórmula, os quais são elementos anteriores à fabricação. Em face desses defeitos, é comum
as fábricas, em especial as montadoras de veículos, utilizarem-se do recall, como forma de
procurar prevenir futura responsabilização.
Conforme Benjamin (2009, p. 128), “os defeitos de concepção tal qual os defeitos

de fabricação têm um tríplice traço fundamental. O primeiro é a inevitabilidade, não pode
ser evitado, principalmente naqueles casos em que o conhecimento técnico à época não
permitia sua identificação ou previsão”.
Já o segundo é a dificuldade de previsão estatística, tal defeito não se presta com
facilidade à previsão estatística. Finalmente, o terceiro é a manifestação universal, tais
defeitos estendem-se a toda linha produtiva, manifesta-se em todos os produtos daquela
série, por isso seu potencial de danosidade coletiva é maior do que no caso de defeitos de
fabricação.
Portanto, o defeito de concepção tem como objetivo possuir relação com os riscos
de desenvolvimento, isto é, riscos decorrentes do desenvolvimento do produto que à
época em que este foi inserido no mercado, aqueles não puderam ser detectados pelo
conhecimento científico existente.
2.3.4 Defeitos de comercialização
Os defeitos de comercialização, dizem respeito a um aspecto formal quanto à
forma de colocação do produto no mercado. São elementos externos que, embora se
refiram ao produto não são próprios do produto, logo defeitos extrínsecos.
Assim, ainda segundo o artigo 12, caput do Código do Consumidor (BRASIL, 1990),
o fabricante, o produtor, o construtor e o importador são responsáveis pelos danos
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provocados por defeitos decorrentes de apresentação dos produtos, bem como “por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Logo, “um produto

pode ser ilegitimamente inseguro por falta, insuficiência ou inadequação de informações,
advertências ou instruções sobre o seu uso e perigos conexos”, conforme leciona Rocha
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(2000, p. 103).
Ademais, as informações devem acompanhar o produto, seja em folhetos
explicativos, bulas, ou até mesmo na própria embalagem e publicidade. Assim tal defeito
abrange, desde as informações inadequadas ou insuficientes de utilização dos produtos,
até omissões nas composições dos mesmos.
Diante do exposto, observa-se que toda reparação de dano é ensejada pela efetiva
realização de algum evento que venha a causar algum prejuízo para o consumidor, seja
este prejuízo de ordem moral ou material.
Portanto, no caso da ocorrência de defeitos, por ocasionarem danos, conduzem à
perspectiva de reparação e, em razão disso, necessário se faz salientar a definição de
instituto abundantemente utilizado na área consumerista, acidente de consumo ou fato do
produto ou do serviço, pois como se verá adiante, tal instituto está ligado à incidência de
defeitos.
2.5 RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO
O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) estabeleceu em seus artigos
12 a 25, que dois sistemas de responsabilidade civil para os fornecedores: o da
responsabilidade por fato do produto e do serviço e o da responsabilidade por vício do
produto e do serviço. A distinção entre estes sistemas reside no tipo de dano que cada um
deles tutela e no regime jurídico a eles aplicado.
A responsabilidade por fato tutela a pessoa do consumidor e é aplicável apenas
aos casos de danos causados aos consumidores em virtude de defeitos, isto é, problemas
ou anomalias do produto ou do serviço que comprometam a segurança dele
legitimamente esperada. Nesse sentido, Benjamin afirma que:

“Melhor, portanto, é falar-se em "responsabilidade pelos acidentes
de consumo". Enquanto aquela terminologia enfatiza o elemento
material causador da responsabilidade, esta, ao contrário, prefere dar
destaque ao elemento humano consequencial. O dado fundamental
não é a origem do fato (do produto ou serviço), mas sim a localização
humana de seu resultado (o acidente de consumo). A rigor, aqui o
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direito do consumidor - ao revés do que sucede com os vícios de
qualidade por inadequação — só se volta para o fenômeno material
inerente ao produto (o defeito) quando tem seu interesse despertado
pela sua habilidade para causar o fenômeno humano (o acidente de
consumo)” (BENJAMIN, 2009, p. 144-145).
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Desta forma, os serviços e produtos quando colocados no mercado destinam-se a
satisfazer as necessidades dos consumidores, sendo natural a expectativa de que
funcionem adequadamente ou se prestem à finalidade que deles legitimamente se espera.
Por isso, é certo que os fornecedores procuram produzir bens e serviços
adequados ao consumo, seguros e eficientes. Para tanto, utilizam testes e controle de
produção com o fim de eliminar ou pelo menos reduzir a colocação no mercado de
produtos defeituosos.
No entanto, mesmo com o emprego de diligência na produção ou prestação e de
severo controle, ainda assim, alguns produtos e serviços entram no mercado com defeitos
e acabam por causar lesão à saúde, à segurança e ao patrimônio dos consumidores.
Portanto, quando um bem ou serviço é inserido no mercado e por qualquer
hipótese tem seu efeito, mesmo que previsível, potencializado por um defeito, ele passa a
não transmitir a segurança do risco que possui intrinsecamente e, a esta carência de
segurança, decorrente de um defeito no produto ou no serviço, que o faz apresentar-se e
m desconformidade com as expectativas legítimas dos consumidores, tornando-o capaz
de produzir um dano à saúde ou à vida do consumidor, é que se chama “ fato do produto
ou do serviço” ou “acidente de consumo”. Continua lecionando Cavalieri Filho, define fato
do produto como sendo:

“[...] o acontecimento externo que causa dano material ou moral ao
consumidor, decorrente de um defeito do produto. Esse defeito pode
ser de concepção (criação, projeto, fórmula), de produção
(fabricação, construção, montagem) e ainda de comercialização
(informações, publicidade, apresentação etc.). São os chamados
acidentes de consumo, que se materializam através da repercussão
externa do defeito do produto, atingindo a incolumidade físicapsíquica do consumidor e o seu patrimônio” (CAVALIERI FILHO, 2003,
p. 475-476).
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Destarte que inevitabilidade desses defeitos e a impossibilidade prática de sua
completa eliminação conduziram à ideia de criação de mecanismos legais de ressarcimento
de danos pelo simples fato da colocação no mercado de produtos e serviços
potencialmente prejudiciais, atribuindo ao fornecedor a responsabilidade pelos danos
causados à vítima e a terceiros, pois como bem preceitua Almeida (2002, p. 82): “aquele
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que lucra com uma atividade deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela
decorrentes”.
Portanto, com a justificativa do surgimento da teoria do risco do empreendimento,
que tem o sentido de atribuir àquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado
de consumo o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independente de culpa.
2.6 RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO
O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) tratou, em seções diferentes,
da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço e da responsabilidade por vício do
produto e do serviço, disciplinada no capítulo IV, seção II I, artigos 18 a 25.
E, isso, deve-se ao fato de que enquanto na primeira a preocupação funda-se na
segurança dos bens e serviços, pois estes são afetados por defeitos que trazem ris cos à
saúde e segurança do consumidor; na segunda o foco principal é a sua adequação real às
finalidades próprias, ou seja, verificam-se apenas anomalias que afetam a funcionalidade
do produto ou do serviço.
Portanto, são considerados vícios as características de quantidade ou qualidade
que tornem os serviços ou produtos impróprios ou inadequados ao consumo e, ainda, lhes
diminuam o valor.
Da mesma forma são considerados vícios os decorrentes da disparidade havida em
relação às indicações constantes do recipiente, embalagem, rótulos, oferta e mensagem
publicitária. Esses podem ser aparentes, de fácil constatação, ou ocultos, isto é, não podem
ser detectados na utilização ordinária.
Por sua vez, consideram-se defeitos, o vício acrescido de um problema extra, ou
seja, alguma coisa extrínseca ao produto ou ao serviço, que ocasiona um dano maior que
o mau funcionamento ou simplesmente o não funcionamento, o defeito causa além desse
dano do vício, outros danos ao patrimônio jurídico do consumidor.
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Destarte que o vício pertence ao próprio produto ou serviço, é uma característica
intrínseca a estes, jamais lesionando a pessoa do consumidor em outros bens seus. O
defeito vai além do produto ou do serviço para atingir o consumidor em seu patrimônio
moral ou material. Ademais, a disciplina dos vícios dos produtos se encontra no regime da
responsabilidade por vícios redibitórios disciplinados no novo Código Civil (BRASIL, 2002)
nos artigos 441 a 446.
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Porém, avança em relação a esta, porquanto o regime anterior cuidava das relações
civis, pressupondo a igualdade das partes, enquanto a nova disciplina trata de relações de
consumo em que uma das partes, o consumidor, é visto como hipossuficiente e merecedor
de tutela especial.
Sendo assim, a garantia assegurada pela lei de proteção ao consumidor é mais
vasta que aquela prevista no Código Civil (BRASIL, 2002), pois enquanto os vícios
redibitórios dizem respeito aos vícios ocultos da coisa, os vícios de bens e serviços podem
ser ocultos ou aparentes.
3 LEGISLAÇÃO VIGENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
Conforme Vitor Guglinski (2019), no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da
responsabilidade civil é no sentido de que o dever de indenizar deve ser avaliado à luz da
verificação de culpa do agente causador do dano. Isto é, devem estar presentes todos os
pressupostos da responsabilização civil, a saber: conduta (ação ou omissão), nexo causal
(relação entre a conduta do agente e o resultado danoso) e, finalmente, o dano em si,
como resultado naturalístico.
Significa dizer, consoante a regra geral, que a alguém só será imputada
responsabilidade desde que fique comprovado que o dano foi resultado de conduta dolosa
ou culposa, que aquela conduta teve relação direta com o resultado, e que este consistiu
na ofensa a bem jurídico de titularidade da vítima, seja de ordem patrimonial ou
extrapatrimonial, sendo que, in casu, nos interessa averiguar o dano de natureza moral,
desencadeado pela causa da morte de alguém, conforme Guglinski (2019).
Portanto, devido à dificuldade probatória, a legislação pátria, a nível constitucional,
agasalhou a responsabilidade civil objetiva, isto é, aquela em que a vítima, para obter a
respectiva indenização, basta provar apenas o dano experimentado e o nexo causal.
3.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
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A redação do artigo 5.º, V, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), traz o seguinte
entendimento: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da

indenização por dano material, moral ou à imagem”.
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Diante disso, pode-se entender que, é possível diante da violação a imagem, bem
como o direito de resposta proporcional a gravidade da lesão, uma indenização por tais
condutas.
Outrossim, o inciso X, do artigo 5º da Constituição Federal vem proteger o direito
a intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas garantindo a devida
indenização por violação a esses direitos. Ademais, Constituição Federal, menciona sobre
a responsabilidade objetiva tem seus traços delineados no art. 37, § 6º, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
(BRASIL, 1988).
Portanto, embora a responsabilidade civil, deva ser objetivamente apurada, houve,
como reforço da responsabilidade, a assunção expressa de culpa pelo ocorrido, através do
chefe do Poder Executivo daquele estado da federação.
3.2 CÓDIGO CIVIL DE 2002
O Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002) , em seu artigo 186, traz a definição de ato
ilícito, quando diz: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Portanto, o ato ilícito irá gerar uma indenização, mesmo que se ato atentar contra
a moral da pessoa, seja esse ato por ação ou omissão voluntária, ou negligência ou
imprudência.
306

www.conteudojuridico.com.br

Em complementariedade do supra dispositivo, temos o artigo 927 caput, do
Código Civil (BRASIL, 2002), com a seguinte dicção: “Aquele que, por ato, causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo”. Destarte, a prática do ato ilícito terá como consequência
principal a reparação do dano.
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Ademais, na responsabilidade objetiva, há pulverização do dever de indenizar por
um número amplo de pessoas. A tendência prevista é de que no contrato de seguro se
encontrará a solução para a amplitude de indenização que se almeja em prol da paz social.
Quanto maior o número de atividades protegidas pelo seguro, menor será a possibilidade
de situações de prejuízo restarem irressarcidas.
Ocorre, que o seguro será sempre limitado ou tarifado; optando-se por essa senda,
indeniza-se sempre, mas certamente indenizar-se-á menos.
Desta forma, a teoria da responsabilidade objetiva não pode, portanto, ser
admitida como regra geral, mas somente nos casos contemplados em lei ou sob o do novo
aspecto enfocado pelo novo código.
A admissão expressa da indenização por dano moral na Constituição (BRASIL,
1988) é tema que alargou os decisórios, o que sobreleva a importância da constante
consulta à jurisprudência nesse tema, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça,
encarregado de uniformizar a aplicação das leis.
Desse modo, também em relação à definição da responsabilidade objetiva no caso
concreto, há que se aguardar o rumo dos julgados nos próximos anos.
3.3 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEI Nº 8.078/90
Em analise ao Código de Defesa do Consumidor no artigo 12 caput, que tem a
seguinte redação:

“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos” (BRASIL, 1990).
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Pode-se depreender que o Código consumerista adotou a responsabilidade
objetiva, quando se tratar de fabricante, produtor, construtor, não impostando se nacional
ou estrangeiro responderão independe de culpa pelos prejuízos e danos causados ao
consumidor.
Ademais, o direito deve ser concebido e vivenciado como um sistema harmônico,
que represente o modo mais adequado pelo qual os cidadãos, numa sociedade, resolveram
direcionar sua vida. Para tanto, estabelecerá e fará cumprir princípios e regras que
permitam a convivência pacífica eleita como a mais justa e desejável.
Destarte que também o art. 14, do Código do Consumidor (BRASIL, 1990), prevê
que o fornecedor de serviços irá responder, “independentemente da existência de culpa,

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Portanto, a responsabilidade civil foi obrigada a se adaptar a tais novas exigências,
especialmente a partir da Industrialização, com a crescente complexidade social e das
relações humanas. Desta forma, busca-se uma justa reparação frente a um dano, quando
a noção de culpa para essa consecução já não era satisfatória.
3.4 A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NO MUNDO
No tocante a responsabilidade civil na Alemanha, Martini relata que:

“O Código Civil Alemão é de 1896, no original Bürgerliches
Gesetzbuch ou simplesmente BGB. Possui cinco livros: I – Parte Geral;
II – Obrigações e Contratos; III – Coisas; IV – Família; V – Sucessões.
No livro II há um capítulo que trata “Dos atos ilícitos” (Unerlaubte
Handlungen) que elenca os princípios gerais da responsabilidade
civil, distribuídos em 30 artigos” (MARTINI, 2019, p.01).
Assim, no contexto do direito alemão, identifica-se a previsão do Código Civil a
possibilidade de responsabilização civil por atos ilícitos, assim como traz em seu bojo um
rol de princípios orientadores da responsabilidade civil.
Em relação a responsabilidade civil na França, para Martini:

“O Código Civil francês de 1804 inovou com a cláusula geral de
responsabilidade por culpa (artigos 1.382 e 1.383), rompendo com o
modelo estabelecido no direito romano de responsabilidade fixada
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em hipóteses preestabelecidas de ações, mantido no âmbito da
Common Law” (MARTINI, 2019, p.06).
Com base nesses estudos, fica evidente o grande avanço no que diz respeito à
responsabilidade civil no direito francês, superando a tradição de common law (direito
comum).
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Mesmo tendo sido o Código Civil (BRASIL, 2002) promulgado em 1916 ele não foi
totalmente "moderno", pois havia no seu texto preocupação com o círculo social da família
ainda despoticamente patriarcal, de forma a não reconhecer a condição de indivíduo a
mulheres e filhos adulterinos, por exemplo.
Ademais, a sociedade da época era ainda essencialmente agrária e patriarcal, e
vivia num estilo colonial. Era uma organização social imune à politização, sendo esta uma
barreira às ideias europeias, denominado de "privatismo doméstico", o que representaria
um conservadorismo do Código Civil de 1916 em relação à Modernidade, conforme
entendimento de Gomes (2003, p.24-31).
Destaca-se que o Código Civil (BRASIL, 1916), elencava a presunção de culpa.
Assim, mesmo quando o dever de indenizar era imputado a pessoas não envolvidas com
os fatos danosos, pregava-se a existência de um ato volitivo contrário aos deveres gerais
de cautela.
Portanto, com a promulgação do Código Civil instituiu-se uma cláusula geral de
responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único. Em inovação de grande
relevo, pode-se afirmar que o ordenamento brasileiro vive um sistema dualista de
responsabilidade civil em que coexistem o sistema subjetivo e objetivo através de suas
cláusulas gerais, representadas pelo artigo 186 e o parágrafo único do artigo 927, vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
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quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (BRASIL,
2002).
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Ficou claro que a responsabilidade civil se dá por atos ilícitos, cabendo a obrigação
de reparar os danos causados a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito.
4 DA TEORIA DO RISCO DO DESENVOLVIMENTO
No momento da inserção de um produto ou serviço ao mercado de consumo, há
casos em que os vícios ou defeitos do produto só são descobertos após a sua introdução
ao consumo. Com isso, nos deparamos com o Risco do Desenvolvimento.
O risco do desenvolvimento consiste no fato de que os riscos advindos da
introdução de um produto no mercado não serem conhecidos ou identificados
prontamente, só sendo conhecidos depois, por um desenvolvimento tecnológico não
existente na época em que o mesmo foi inserido no mercado, conforme entendimento de
Nathalia Policarmo (2019).
Situação diferente ocorre quando o produto já foi colocado no mercado, mas por
um avanço tecnológico, se descobre que aquele produto possui um vício. Para essa
situação discute-se hoje a aplicação da teoria do risco do desenvolvimento.
O risco do desenvolvimento ocorre quando é colocado um produto no mercado
que não é conhecido, só sendo conhecidos depois, por um desenvolvimento tecnológico
não existente na época em que o mesmo foi inserido no mercado.
No momento da introdução do produto ao consumo, utilizando-se de toda a
técnica disponível, o fornecedor não é capaz de averiguar a existência de um vício que
pode vir a trazer prejuízos ao consumidor, conforme entendimento de Nathalia Policarmo
(2019).
São aqueles vícios que tornam o produto ou serviço impróprio ou inadequado ao
consumo ou que lhe diminua o valor. Esses vícios podem decorrer também da
irregularidade das indicações constantes na embalagem, rótulo, oferta ou mensagem
publicitária.
Esses vícios só vêm a ser descobertos após um período de uso pelo consumidor
daquele produto ou serviço e em decorrência de um avanço da tecnologia que permite,
nesse momento, identificar o vício.
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4.1 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) adotou o sistema de
responsabilidade civil objetiva, não havendo a necessidade de demonstrar a culpa de quem
causou o dano, bastando ao consumidor demonstrar o dano e o nexo de causalidade a fim
de ensejar o direito à reparação.
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No entanto, mesmo sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor, não
significa dizer que esta resulta de simples demonstração do nexo causal entre o uso do
produto e o dano. Ocorre que entre esses dois requisitos deverá interpor-se um defeito
do produto, portanto, não transformando o fornecedor num simples assegurador do
produto.
Desta forma, existe uma relação de causa e efeito para configurar a
responsabilidade, pois, caso contrário, bastando demonstrar o dano para instaurar a
responsabilidade civil do fornecedor, não mais estaríamos diante da responsabilidade
objetiva, e sim de uma responsabilidade fundada no risco integral, rejeitada pelo Código
do Consumidor.
Ademais, visto que a lei de proteção ao consumidor admite algumas excludentes
que se provadas pelo fornecedor, elidem a sua responsabilidade, quais sejam: a não
colocação do produto no mercado; a inexistência do defeito; e a culpa exclusiva da vítima
ou de terceiros, conforme o art. 12, § 3º, I a III, do Código do Consumidor (BRASIL, 1990).
Portanto, tem por finalidade, proporcionar o maior equilíbrio e equanimidade à
divisão da responsabilidade decorrente dos danos provocados por produtos ou serviços,
possibilitando a prova libera tória por parte do fornecedor.
Nesse mesmo sentido, o posicionamento de João da Silva:

“Num claro propósito de alcançar uma justa repartição de riscos,
correspondente a um equilíbrio de interesses entre o lesado e o
produtor, a lei, longe de imputar a este uma responsabilidade
absoluta, sem limites, prevê causas de exclusão ou redução de sua
responsabilidade” (SILVA, 1999, p. 717).
Sendo assim, verifica-se que as causas de exclusão da responsabilidade são
importantes para que se obtenha um sistema protetivo não apenas eficaz, mas harmônico,
de modo que seja mantido um equilíbrio em relação à responsabilização do produtor, o
que se dá por meio da justa distribuição do risco entre o consumidor e o fornecedor.
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4.2 A NORMATIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS EVENTOS ADVERSOS DA
IMUNIZAÇÃO
A vacinação foi um dos instrumentos necessários para mitigar os efeitos causados
pela pandemia da COVID-19. Em contrapartida, há uma urgência para se estabelecer
normas acerca da utilização e responsabilização pelas vacinas adquiridas, já que muitas
empresas fornecedoras têm se negado a responder pelos efeitos dos imunizantes. Nesse
ponto, torna-se fundamental o engajamento do Ente Público em prol da normatização da
responsabilidade civil, bem como os seus limites, conforme entendimento de Camilla
Amorim e Mariana Miranda (SANTOS; CRUSOÉ, 2021).
Isso porque, uma das principais discussões envolvendo as vacinas contra a COVID19 diz respeito à segurança dos imunizantes e quais efeitos colaterais elas podem acarretar.
Exatamente por este motivo, muitos dos laboratórios vêm pressionando os Estados
adquirentes, a fim de obter uma isenção de responsabilidade Civil, acaso as vacinas
apresentem efeitos potencialmente perigosos ou inesperados.
Nesse sentido, a Pfizer, por exemplo, que produziu uma das principais vacinas
contra o SARS-CoV-2, somente aceitou comercialização da vacina se o Ente Público
contratante assumir o pagamento de quaisquer indenizações que eventualmente sejam
pleiteadas pelos consumidores atingidos pelos efeitos colaterais decorrentes da
imunização (SANTOS; CRUSOÉ, 2021).
Além dos esforços dos fabricantes para exigir tal isenção de responsabilidade civil
também no Brasil, e como o tema é juridicamente controverso, a Lei 14.125/21 sobreveio
para regulamentar a responsabilidade do Estado por eventuais efeitos colaterais
resultantes da vacinação contra a COVID-19.
Assim, observa-se o texto da Lei:

“Art. 1º. Enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (Espin), declarada em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), ficam a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a adquirir
vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, nos
termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas
celebrado, em relação a eventos adversos pós-vacinação, desde que
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha concedido
o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial”
(BRASIL, 2021).
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Conforme visto, a referida Lei dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Munícipios estão autorizados a adquirir vacinas, mas devem assumir os riscos referentes
à responsabilidade civil.
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Segundo entendimento de Alexandre Aragão (2012), o artigo 1º da mencionada
lei seria mais um exemplo de responsabilidade civil com base na teoria do risco social, em
que o Estado é responsável até por danos não imputáveis ao seu comportamento
independente do nexo de causalidade, e sem cabimento de causas de exclusão, como caso
fortuito ou força maior.

“O STJ já entendeu que a vacina é uma das mais extraordinárias
conquistas da medicina moderna e da Saúde Pública, embora, por
outro lado, cause, em parte dos imunizados, reações adversas
incalculáveis. Portanto, ao mesmo Estado que se impõe o dever de
imunizar em massa, há também a responsabilidade em amparar os
que venham sofrer com efeitos colaterais. O referido Julgado decidiu,
ainda que, com base no parágrafo único do art. 927 do Código Civil
(CC) ou no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é
objetiva a responsabilidade civil do Estado por acidente de consumo
decorrente de vacinação, descabendo falar em caso fortuito ou
imprevisibilidade de reações adversas”. (SANTOS; CRUSOÉ, 2021,
p.01).
Assim, encarando o cenário crítico que a pandemia trouxe e a extrema necessidade
de políticas públicas diretas de conscientização e de imunização, a Lei Federal n. 14.125 de
2021 trouxe a responsabilidade do Ente Público prestador do serviço de vacinação, em
detrimento da responsabilização das indústrias farmacêuticas.
Com efeito, muito embora as farmacêuticas tenham assumido os bônus pelo
merecido desenvolvido das vacinas contra a COVID-19, buscou evitar os ônus decorrentes
de eventual efeito adverso da vacina, restando excluída por lei a responsabilidade pelo
risco do desenvolvimento em razão da a excepcionalidade do momento e a urgência no
enfrentamento da pandemia.
CONCLUSÃO
O presente artigo teve como objetivo analisar a responsabilidade do fornecedor
diante O presente artigo teve como objetivo analisar a responsabilidade do fornecedor
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diante dos danos causados por seus produtos ou serviços, a rigor do que disciplina a Lei
Federal n. 8.078/1990.
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Ademais, a exclusão da responsabilidade do fornecedor em face da teoria do risco
do desenvolvimento seria um retrocesso no sistema de responsabilidade adotado pelo
Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o progresso seria financiado pelo próprio
consumidor e vítima, que suportaria o prejuízo do desenvolvimento com sua própria vida.
O risco do desenvolvimento, caracterizado pelos danos ocorridos pelos defeitos
existentes em produtos que não eram passíveis de serem detectados no momento da sua
inserção no mercado, deve continuar sendo objeto da tutela legal, imprimindo maior
segurança à vida dos consumidores. O problema proposto no presente trabalho consistiu
em verificar a responsabilização objetiva do fornecedor, por danos gerados por meio de
defeitos não passíveis de verificação à época da introdução do produto no mercado.
Desta forma, se o fornecedor não tinha condições de verificar o defeito, através da
ciência e técnica contemporânea ao lançamento do produto no mercado, que dirá o
consumidor. Assim, se o fornecedor com todo aparato disponível não tinha como conhecer
o defeito, muito menos se poderá exigir e esperar do consumidor.
Portanto, o consumidor não pode arcar individualmente com o dano sofrido por
tais riscos de desenvolvimento, sendo cabível a responsabilização objetiva do fornecedor
pelo dano gerado em tal situação, pois seria demasiadamente oneroso ao consumidor
assumir sozinho tais consequências. Ressalte-se que a responsabilização do fornecedor
terá como consequência à reparação do dano, representada pelo dever de indenizar, a
males que não se tem como dimensionar.
Por fim, em circunstâncias excepcionais, a responsabilidade pelo desenvolvimento
pode ser afastada em razão da excepcionalidade do momento, situação verificada na
ocorrência da pandemia da COVID-19, ao considerar a edição de leis excludentes de
responsabilidade do fabricante.
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RESUMO: O presente trabalho versará a respeito dos benefícios do plano de parentalidade
para guarda compartilhada no Brasil, trazendo à tona a discussão sobre o instituto da
guarda das crianças e adolescentes após a ruptura da sociedade conjugal, visando o
melhor interesse do menor, uma vez que, ao inseri-lo no ordenamento jurídico, o legislador
civil estabelece que deve existir coparticipação de ambos os pais na vida dos filhos, nos
deveres de cuidado e crescimento desses. O estudo inicia trazendo o conceito e o contexto
histórico da filiação, o princípio da afetividade, da paternidade responsável, bem como o
princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta-se que, será realizado análise do Poder
Familiar no Código Civil de 1916 e 2002, as hipóteses de extinção, perda e suspensão deste
poder. Diante disso, o método utilizado para elaboração do trabalho é bibliográfico, com
exposição de pensamento de diversos autores acerca do tema escolhido, com abordagem
narrativa, efetivada com base em fontes disponíveis, como artigos científicos, livros, teses
e dissertações. Ademais, para melhor compreensão do tema, às técnicas utilizadas foram
jurisprudências e legislações.
Palavras chave: Filiação. Poder familiar. Guarda compartilhada. Plano de parentalidade.
ABSTRACT: The present work will deal with the benefits of the parenting plan for shared
custody in Brazil, bringing up the discussion about the institute of custody of children and
adolescents after the rupture of the conjugal society, aiming at the best interest of the
minor, since, by inserting it in the legal system, the civil legislator establishes that there
must be co-participation of both parents in their children's lives, in their care and growth
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duties. The study begins by bringing the concept and historical context of filiation, the
principle of affectivity, responsible paternity, as well as the principle of human dignity. It
should be noted that the analysis of Family Power will be carried out in the Civil Code of
1916 and 2002, the hypotheses of extinction, loss and suspension of this power. Therefore,
the method used for the elaboration of the work is bibliographic, with exposition of the
thoughts of several authors about the chosen theme, with a narrative approach, based on
available sources, such as scientific articles, books, theses, dissertations. Furthermore, for a
better understanding of the subject, the techniques used were jurisprudence and
legislation.
Keywords: Affiliation. Family power. Shared custody. Parenting plan.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo abordará de início o instituto da filiação e reconhecimento
dos filhos na legislação brasileira. Ao versar sobre o referido instituto, não podemos deixar
de tecer acerca do princípio da efetividade e da paternidade responsável. Para tanto, é
imperioso ressaltar a visão histórica, conceito e o entendimento legal.
A partir da premissa exposta, surge ainda a demanda de verificar as hipóteses
de filiação atualmente abraçado pelo ordenamento jurídico pátrio. Para operacionalizar o
estudo, discorre-se a respeito do poder familiar, evolução histórica e conceito. Ademais,
convém designar que, foram tecidas questões de perda, suspensão e extinção desse poder
no âmbito familiar.
Em seguida, propõe-se salientar a inserção da guarda compartilhada e sua
evolução doutrinária, tal qual, às espécies, e o princípio do melhor interesse da criança e
do adolescente com ênfase na Lei n. 12.010/2009 (comumente conhecido como ECA) e no
Código Civil. Ainda sobre tal enfoque, será abordada uma análise jurisprudencial acerca do
tema.
Neste vasto campo, é imperioso ressaltar que a Guarda Compartilhada integra
uma reforma significativa para o Direito de Família brasileiro, em virtude de trazer em sua
temática a concepção de que compartilhar a guarda de um filho é assegurar que ele tenha
pais, tal-qualmente comprometidos na sua criação e no atendimento aos deveres ínsitos
do poder familiar. Isto posto, ao inseri-la em nosso ordenamento jurídico, podemos
perceber que a temática mencionada, vai além da incumbência e proteção dos genitores
para com seus filhos atribuídos pela lei, por se tratar de conexões de afeto e carinho que
cercam os membros familiares, ainda que, não residam na mesma casa.
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Desse modo, Pereira (2021, pág. 681) descreve com excelência que “(...) essas
relações, que têm a finalidade de cuidar do melhor interesse da criança e do adolescente,
indispensáveis para regular e saudável crescimento moral dos filhos e, sobretudo, visando
atender aos seus direitos fundamentais”. Assim, sobre a temática colocada, implica dizer
que a guarda compartilhada busca uma relação equipendente dos pais na vida dos filhos.
Logo, a Carta magna instaurou tratamento isonômico ao homem e à mulher,
propiciando iguais direitos e deveres concernentes ao desempenho do poder familiar
quanto aos filhos comuns, visto que, ambos detêm de responsabilização, o que lhes
confere atuação plena ao exercício da paternidade responsável e do mais favorável
interesse da prole, tornando indubitável a grandeza do papel que devem exercer na
educação, nos cuidados, e no desenvolvimento psíquico e emocional.
Segue-se nesse sentido que o estudo em apreço, reside na finalidade de adquirir
um relacionamento afetivo entre os genitores e os filhos no exercício do poder familiar,
conservando de forma mútua o dever de proteção à prole. Importa acrescentar, que o
aludido instituto tem como escopo a maior participação dos genitores durante a
conjugalidade ou após ruptura da vida conjugal, uma vez que, os mesmos detêm o poder
e o dever de chefiar o processo de formação dos filhos, assegurando-lhe um crescimento
com responsabilidade, assistência integral e psicológica.
Além do mais, no percorrer do desenvolvimento será analisado o plano de
parentalidade, aplicação e seus benefícios. Dessa maneira, eis o problema de pesquisa:
quais os benefícios do plano de parentalidade para guarda compartilhada no Brasil?
Dando sequência à pesquisa, o plano de parentalidade é uma espécie de
documento formal, onde os pais irão regulamentar e exercer responsabilidades parentais,
detalhando compromissos que assumem em relação a vida dos filhos, com a finalidade de
proporcionar um vínculo afetivo em que sucederá o planejamento familiar em um contexto
de separação.
Com efeito, a pesquisa desenvolvida em tela é bibliográfica com abordagem
narrativa, efetivada com base em fontes disponíveis, como artigos científicos, livros, teses,
dissertações. Para mais, as técnicas de pesquisa utilizadas foram jurisprudências e
legislações, o que fomenta melhor compreensão do estudo, cujo o tema compete ao
Direito de Família.
Por fim, o presente estudo se faz imprescindível ao meio social, uma vez que
expõe o instituto da Guarda Compartilhada como método de redução aos efeitos
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Posto isto, o instituto da Guarda Compartilhada e do Plano de Parentalidade,
busca-se, apesar do rompimento da sociedade conjugal, proteger e conservar o convívio
da criança com seus genitores de modo que atribua ambos a responsabilidade pelos
cuidados diários e essenciais à sua formação e, sobretudo, a preservação do vínculo afetivo
e emocional do filho com os pais, minorando assim os desajustes e probabilidade de
desencadearem problemas escolares e sociais.
2 FILIAÇÃO
2.1 Evolução histórica do direito de filiação na legislação brasileira
A princípio, é imperioso ressaltar que todo indivíduo tem genitor e genitora.
Mesmo que seja por inseminação artificial ou as facetas de fertilização apreciada não
escusam o pai, o doador, até que essa figura de paternidade não seja iminente.
Como é cediço, o Direito não se pode apartar da veracidade científica. A
reprodução é uma ocorrência natural. Ante a vertente do Direito, a filiação é um
acontecimento jurídico, cujo sucedem incontáveis efeitos. Além do mais, sob o prisma
vasto, a filiação abrange todas as ligações, e mutuamente sua fundação, alteração e
obliteração, que têm como elementos os genitores em vínculo com a prole.
Sob esse enfoque, o direito de filiação engloba também o poder familiar, que
os progenitores desempenham em quanto aos filhos menores, tal como os direitos
protetivos e assistenciais em geral.
Nessa toada, leciona Rizzardo (2019, p. 527) “O termo filiação encerra a relação
que se criou entre os filhos e as pessoas que o geraram. Há um extenso quadro de leis e
regulamentações que o tratam desta relação, com deveres e direitos de ambas as partes
[...]”.
Assim, o vocábulo “filiação” expressa o elo existente entre a prole e os indivíduos
que o procriaram, isto é, o vínculo do filho para com o genitor, ou a mãe. Contrapõe-se à
ligação desinente da paternidade, ou da maternidade, que é aquela listagem de direitos e
atribuições do pai ou da mãe no tocante a criança.
Neste ínterim cenário de disciplinamento legal, em incessante progressão
legislativa, são analisadas conteúdos de interesses dos filhos, cujo contexto, no entanto,
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não se vinculem meramente a questão jurídica. Sempre concebeu apreensão e razão de
estudos a matéria pertinente a prole, uma vez que traz impetuosos infortúnios não
somente na esfera familiar, como também nos desfechos sociais e mesmo políticas, de
relevância do Estado, já que diz com a constituição do próprio povo.
Sendo assim, pode-se caracterizar a filiação na visão jurídica, uma linha reta em
primeiro grau, que abrange ou liga um indivíduo à aqueles que o geraram, ou seja,
representa o laço entre genitores e filhos.
No mais, insta esclarecer que, desde os primórdios, a relação de filiação é o
liame primordial da harmonia e aproximação dos indivíduos, pois forma um elo ínsito,
proveniente da respectiva natureza, que advém automaticamente e se perpetua ao longo
da vida das pessoas, mesmo que diminua o sentimento com o passar do tempo. Mesmo
que desapareça o vínculo entre os genitores, todavia os laços de parentesco permanecerão,
dado que se exibem em um item ôntico da pessoa, tanto que distinto, mais infindável e
intenso que qualquer outro relacionamento.
Em razão disso, é relevante não perder o fio da história sobre a filiação no Brasil,
para entender com excelência a sua evolução.
Ressalte-se que no Código Civil de 1916 reunia suas normas e concedia primazia
à família legítima, ou seja, aquela oriunda do matrimônio, de justas núpcias, em
antagonismo com a sociedade brasileira, instituída em sua maior parte por relações
informais. Constituído em um período histórico de princípios particularmente patriarcais e
individualistas, o legislador no começo do século passado discriminou a família não
advinda do casamento e exclusivamente desprezou direitos da prole que dimanassem de
ligações não matrimoniais, ignorando dessa maneira a situação social que sempre
subsistiu, principalmente em nosso país de mestiçagem natural e incentivada.
Consta, ainda nesse cenário, mesmo que o sujeito casado almejasse reconhecer
o filho existido fora do matrimônio, não lograva. É como se aquela criança não possuísse
genitor e era submetido à invisibilidade social, ocupava um “não lugar”. Assim sendo, a
diferenciação efetivada pelo Direito sobre filhos legítimos e ilegítimos chegava ao ponto
de rejeitar a presença da relação de paternidade. O espírito da legislação era amparar a
família legítima, ora casamento, mesmo que levasse a desprestigiar aquela outra
paternidade.
Além do mais, no ano de 1941, o Decreto-Lei nº 3.200 iniciou o primeiro passo
em sentido ao perfilhamento de filhos naturais, quando estabeleceu que não se instituísse
reconhecimento nas certidões de registro civil sobre o aspecto da filiação.
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Nessa trilha, leciona Pereira (2021, p. 623) que “em 1942, o Decreto-Lei nº 4.737
estabeleceu que o filho havido pelo cônjuge fora do casamento pode, depois do desquite,
ser reconhecido ou demandar que se declare sua filiação”. Por sua vez, em 21 de janeiro
desse mesmo ano foi firmado o Decreto-Lei n.º 5.213, que alterava o Decreto-Lei n.º
3.200/400, propiciando que o genitor manter-se com a guarda do filho, se assim tivesse o
reconhecido.
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Segue-se que em 21 de outubro de 1949, a Lei n.º 883 assentiu que a prole
havido fora do matrimônio pudesse ser reconhecida, após a separação. Consta, ainda, que
no artigo 4.º da lei supramencionada, a qual dispõe que se conseguisse inquirir a
paternidade extraconjugal, mas só para escopos de alimentos e em segredo de justiça, isto
é, o genitor tinha a obrigação de pagar alimentos, mas não podia registrar seu próprio
filho.
Em 1997, a Lei n.º 6. 515, denominada como Lei do Divórcio, alterou a lei
mencionada acima, concedendo então, o reconhecimento da paternidade ainda na
constância do conúbio, desde que em testamento cerrado.
Noutro giro, em 1984, a Lei n.º 7.250 concedeu o reconhecimento de filho
adulterino, se o genitor encontrasse separado de sua companheira por mais de 5 anos.
Em 1989, a Lei n.º 7.841 revogou intencionalmente o dispositivo 385 do antigo
Código Civil Brasileiro 1916, apesar de que ele já estava claramente revogado por força da
magna-carta.
Em 1992, a Lei n.º 8.560 assentou a investigação de paternidade da prole
ocorrida fora do matrimônio. Outrossim, no ano de 2009, a Lei n.º 12.004, resguardando o
princípio da paternidade responsável, antevê que a negativa do réu em sujeitar ao exame
de código genético, mais comumente conhecido no contexto social, como DNA, pode
constituir presunção da paternidade, ou seja, aquela que é admitida como verdadeira pela
lei até que se prove o contrário.
Logo, com efeito de um movimento histórico, feminista, bem como pela
influência do pensamento psicanalítico, que alterou as perspectivas acerca da sexualidade,
pôde-se estabelecer decisivamente o princípio do melhor interesse da criança, descrito no
art. 227, §6º da Lei Maior, vejamos:
[...]
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§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação (BRASIL,
1998).
Acerca do artigo supramencionado, Pereira (2021, p. 624) descreve com
excelência que: “Filhos ilegítimos, espúrios, bastardos, naturais e adulterinos, e outras
designações discriminatórias, são proibidas pela Constituição da República. Filho é filho
independentemente de sua origem. Não há filhos ilegítimos. Todos são legítimos”.
Por todo o exposto até então, se mostra necessário enfatizar que no Código
Civil de 1916 separava os filhos de forma discriminatória, distinguindo-os em legítimos,
bastardos que por sua vez fracionavam em naturais e espúrios, cujo os espúrios eram
afigurados como os incestuosos ou adulterinos.
Releva ponderar, ainda, que considerando a temática, a legislação reconhecia e
dava amparo apenas àqueles gerados na vigência do casamento, os nomeados filhos
legítimos. A desigualdade entre a prole se sustentava na defesa da instituição do
matrimônio, cujas preferências predominavam no tocante as entidades familiares que, à
época, nem mesmo eram aceitas. Em nome de uma moral sexual religiosa, defendiam-se
os direitos, em especial os sucessórios, porém, unicamente dos filhos considerados
legítimos, ou seja, do matrimônio.
Propício mencionar, que com o advento da Lei Maior, passou a ser proibida
qualquer acepção discriminatória pertinente à filiação, acarretando os mesmos direitos e
competências aos filhos decorrido ou não do matrimônio ou por intermédio da adoção, o
que resultou em uma nova perspectiva, a filiação deixou de ser pautada apenas por
questões genéticas e biológicas, e passou a ser pautado em um vínculo afetivo paternofilial.
2.2 Espécies de filiação
Quanto à natureza, existem três tipos de filiação: natural, a biológica presumida
e a socioafetiva. A Filiação natural e biológica presumida, como próprio o nome designa, é
um tipo de filiação que origina do ato sexual praticado entre os genitores, uma vez que, o
filho tem o sangue dos genitores, que o torna filho carnal.
Ademais, observa-se que a filiação natural difere em legítima, ou seja, filiação
consanguínea, legitimada e ilegítima.

326

www.conteudojuridico.com.br

Nesse sentido elucida Rizzardo. Vejamos:

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Legítimos consideram-se os filhos gerados na vigência do casamento
civil de seus pais. Legitimados, os gerados antes desse casamento,
que os legitima. Legitimados, os gerados antes desse casamento, que
os legitima. Ilegítimos, os nascidos fora do casamento civil de seus
pais, os quais, por sua vez, se distinguem em naturais stricto sensu e
espúrios. Naturais são os filhos cujos pais não se achavam impedidos
de se casar um com o outro quando foram concebidos [...].
(RIZZARDO, 2018, p. 533).
Noutro falar, o fato de nascer o filho durante a permanência do matrimônio, ou
até certo tempo após o rompimento, faz acreditar que o genitor é aquele que relaciona
com a genitora, porquanto incertezas faltam no tocante à maternidade. Assim sendo, já
torna-se componente determinado da paternidade o fato do matrimônio.
Posto isto, refere-se, a filiação biológica presumida. Já a filiação socioafetiva, de
acordo com Dias (2021 p. 232) “A filiação que resulta da posse do estado de filho constitui
uma das modalidades de parentesco civil de “outra origem”, previstas na lei (CC 1.593):
origem afetiva [...]”. Assim sendo, a filiação socioafetiva refere-se à verdade desenvolvida
pela convivência, isto é, deriva do afeto, sendo então um tipo de filiação que não provém
necessariamente do vínculo genético, mas sobretudo de um forte vínculo afetivo.
Neste diapasão, afirma que genitor é quem cria e não necessariamente quem
procria, ou seja, é aquele que desempenha, na vida do filho, o espaço de pai, é aquele que
oferece proteção, amor, ternura, educação, carinho ao filho, mostra o foro mínimo da
filiação, manifestando-se em todas as ocasiões, especialmente naqueles em que se toma
o dever de casa e/ou afere o boletim acadêmico.
Logo, a filiação socioafetiva segundo Coelho (2020, p. 98) “provém da relação
de afeto paternal ou material nascida na convivência duradoura de um adulto e de uma
criança. Não existe, nessa categoria vínculo biológico entre o pai ou a mãe e seu filho [...]”.
Assim, importa dizer que filiação socioafetiva deriva do convívio cotidiano, de uma
construção diária, não se ilustrando por liames genéticos, mas pelo tratamento
determinado por indivíduos que ocupam mutuamente a função de pai e filho,
relativamente.
Ressalta-se que a filiação socioafetiva configura no momento da posse do
estado de filho, em que o pai e/ou a mãe transpõem a imagem de que de fato são os pais.
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Consta, ainda que para filiação socioafetiva ser acolhida, não basta que exista a
convivência entre a criança e o pai, é essencial que múltiplos quesitos sejam expostos
previamente ao reconhecimento desta filiação. Ante o que foi supramencionado, é
imprescindível que a paternidade ou maternidade seja externada, também é de suma
importância a existência de um vínculo afetivo entre o pai, a criança e o equilíbrio na
relação. Além do mais, o reconhecimento público da filiação, em que a criança use o nome
de família da madrasta e/ou do padrasto.
Posto isto, preenchidos os quesitos, se faz necessário o reconhecimento da
filiação conforme determina o artigo 1.609 do Código Civil, vejamos:
Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é
irrevogável e será feito:
I - no registro do nascimento;
II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em
cartório;
III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;
IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o
reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que
o contém.
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do
filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes
(BRASIL, 2002).
A filiação socioafetiva busca reconhecimento jurídico da maternidade e
paternidade com base no liame afetivo, no amor entre os indivíduos, sem que ocorra a
presença do vínculo de sangue na relação filial.
2.3 Princípio da afetividade da filiação
O princípio da afetividade tem fundamento constitucional; não é uma questão
evasiva, nem é um fato puramente sociológico ou psicológico. No que diz respeito às
crianças, a evolução dos valores da civilização ocidental levou à superação gradual de
fatores discriminatórios, inclusive no campo jurídico-constitucional, a essência da família
como grupo social baseia-se na afirmação dos laços de parentesco. Três fundamentos
básicos do princípio emocional na Constituição Federal brasileira fundamentam essa
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dramática evolução social da família, especialmente nas últimas décadas do século XX.
Vejamos:
a) Todas as crianças, independentemente de sua origem, são iguais
(art. 227, § 6º);
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b) A adoção é plenamente elevada ao patamar de igualdade de
direitos como escolha afetiva (art.º 227º, §§5º e 6º);
c) A comunidade de qualquer progenitor e seus descendentes
(incluindo filhos adotivos) goza da mesma dignidade que a família
constitucionalmente protegida (artigo 226º, §4°).
Assim, observa-se uma clara distinção entre as relações pais-filhos entre filhos
nascidos no casamento e filhos nascidos fora do casamento, sugerindo que, estritamente
falando, a origem genética nunca foi à essência das relações familiares. A constituição não
só protege as famílias casadas, mas também não distingue entre filhos naturais e adotados.
Aqueles que estão unidos emocionalmente, que não podem ou não querem ter filhos, são
famílias protegidas pela Constituição.
Neste diapasão, Rodrigo da Cunha Pereira ressalta que a igualdade e o respeito
às diferenças são fundamentais para resguardar o respeito à dignidade da pessoa humana
e inclusão no meio social, afirmando que:
A igualdade e o respeito às diferenças constituem um dos
princípios-chave para as organizações jurídicas e especialmente
para o Direito de Família, sem os quais não há dignidade do sujeito
de direito. Conseqüentemente não há justiça. O discurso da
igualdade está intrinsecamente vinculado à cidadania, uma outra
categoria da contemporaneidade, que pressupõe também o
respeito às diferenças. Se todos são iguais perante a lei, todos
devem estar incluídos no laço social. (PEREIRA, 2021, p. 42)
Ademais, Paulo Lôbo ensina que a igualdade de direitos das crianças, origens
biológicas ou não, e a igualdade de direitos e obrigações entre os cônjuges e a liberdade
constituição da organização familiar, uma das grandes e importantes mudanças no direito
brasileiro sobre a Constituição da Organização de 1988. Isso levou ao fim da discriminação
oficial impostas às crianças, às desigualdades e à discriminação irritantes. Atualmente não
é permitido qualquer tratamento desigual de crianças, independentemente de sua origem.
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Dessa maneira, o princípio da igualdade infantil reflete a mudança de paradigma
na gravidez familiar, violando o modelo de estrutura familiar apenas no casamento, o que
resultou aversão aos filhos ilegítimos e o baixo status dos filhos adotivos.
Isto posto, a igualdade entre filhos naturais e adotados mina a base das relações
pais-filhos de origem genética. Um conceito de família baseado em um pai ou mãe
solteiros e seus filhos, os eleva à mesma dignidade de uma família casada. Nessa
concepção pluralista da família e da relação pais-filhos, o denominador comum é a relação
de parentesco.
2.4 Princípio da paternidade
Inicialmente, o princípio da paternidade responsável é garantido expressamente
no art. 226, § 7º da Constituição Federal:
“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
(...)
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.”
Insta esclarecer que, este princípio encontra-se inserido nas leis dos respectivos
estados, também está implicitamente garantido no artigo 227, §5º da Constituição Federal,
como é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e aos
adolescentes o direito à convivência familiar e protegê-los de todas as formas de
discriminação, são expressamente proibidas as designações discriminatórias relacionadas
ao país de origem.
Desta forma, a doutrina civilista é clara ao determinar o referido princípio,
vejamos:
O princípio jurídico da paternidade responsável não se resume à
assistência material. Mas sim uma conduta, cuidado alimento
imprescindível para o corpo e a alma. Embora o Direito não trate dos
sentimentos, trata dos efeitos decorrentes destes sentimentos.
(PEREIRA, pág. 196).
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Assim, importa dizer que a paternidade reflete o sentido de que o afeto não
pode faltar em relação ao desenvolvimento de uma criança ou adolescente, ao conduzir
com a responsabilidade de pai e mãe, visto que a inexistência desses sentimentos não vai
eliminar a obrigação de determinadas condutas, paternas e maternas.
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Podemos então constatar que essa assistência moral e afetiva traz, portanto,
uma imposição jurídica e, se houver descumprimento, pode configurar um ato ilícito,
resultando uma condenação ao pagamento de indenização em decorrência da
responsabilidade civil.
Nesse sentido, o artigo 33 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente é
cristalino ao determinar que a responsabilidade sobre a guarda não é somente material e
que abrange além disso. Dispõe que “a guarda obriga a prestação de assistência material,
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de oporse a terceiros, inclusive aos pais.”
Especificamente, o princípio do pai responsável encontra-se previsto no art. 27,
instituída pela Lei nº 8.069/90 (Regulamento da Criança e do Adolescente), que dispõe que
o reconhecimento da relação pais-filhos é um direito muito pessoal, indisponível e
irrestrito, que pode ser exercido sem qualquer restrição contra os pais ou seus herdeiros,
ao segredo da justiça.
Desde então, a criança ou adolescente tem o direito de reconhecer sua condição
de criança, o que foi impedido em certos casos pelo Código Civil de 1916 (Adultério Ilícito
e Incesto Infantil - Art. 358, Código Civil) anterior à Constituição Federal, tornando-se
absoluto, pode ser exercido a qualquer tempo, mesmo contra os herdeiros dos pais, pois
é de natureza muito pessoal e não pode ser alienado.
Como forma de garantir um exercício mais efetivo dos direitos subordinados e
uma melhor aplicação do princípio da paternidade responsável, foi reconhecida a Lei n.º 2,
de 29 de Dezembro de 1992.
Noutro giro, no caso de registro de nascimento apenas de filhos menores de
idade, o tabelião enviará ao juiz do júri permanente na conservatória do Registro Civil a
certidão de registro completa, a declaração da mãe sobre o pai acusado, suas habilitações
e identificação. Em seguida, o juiz, após ouvir a mãe sobre a suposta paternidade, decidirá
também sobre a audiência do suposto pai, que poderá admitir a paternidade, fazer cláusula
de admissão, registrá-la no registro de nascimento ou negá-la.
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Além disso, os autos serão encaminhado ao Ministério de Assuntos Públicos
para que, havendo elementos suficientes, este possa iniciar uma investigação de
paternidade ou enviar os autos ao Ministério Público para auxílio judiciário mútuo. Insta
mencionar que, todo o procedimento será conduzido sob sigilo judicial. Contudo, há
necessidade de reflexão e conscientização sobre o tema dos pais (e mães) responsáveis na
sociedade como um todo.
Segue-se que o princípio da paternidade responsável está intimamente
relacionado com o princípio da dignidade humana, uma vez que essa é a base da
comunidade familiar, que garante o pleno desenvolvimento e realização de todos os seus
membros, principalmente crianças e adolescentes.
Nesse contexto, leciona Lisboa (2002, p. 40) que “o princípio da Dignidade
Humana é um princípio fundamental da nossa Constituição Estadual de 1988, que deve ser
respeitado em todas as relações jurídicas, públicas ou privadas, inclusive familiares”.
Com efeito, após a promulgação da Carta Política e Jurídica de 1988, a família
passou a ser vista cumprindo sua função primordial, considerando o direito consagrado,
que nada mais é do que o respeito à dignidade humana, a não discriminação de origem
ou condição, não mais emitindo, portanto, qualquer juízo de valor apenas existência
(HINORAKA, 2000).
A dignidade humana está claramente consagrada na Constituição da
Organização (art. 1º, inciso III e 226, §7°). Assim, a Assembleia Constituinte veio ratificar a
democracia no planejamento familiar, dando ao casal uma decisão livre (e responsável)
sobre o assunto, para evitar qualquer ruptura de organização, inclusive religiosa.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria da falta de amor, rejeição
emocional ou rejeição do pai da criança, afirma que a dor infligida ao filho ou filha, em
decorrência da rejeição do pai que o privou de apoio social, solidário, moral e psicológico,
afeta a sistema de dignidade de uma pessoa, responsável por uma indenização.
Embora essa questão seja polêmica no direito de família moderno, a
indenização pode ser realizada integralmente, pois cabe ao pai ou à mãe a gestão da
educação do filho, conforme artigo 229 da CF/1988 e artigo 1.634 do Código Civil. A
violação deste dever pode resultar em ato ilícito, observado o disposto no artigo 186 do
Código Civil, se comprovado dano à integridade intelectual.
Agora, a compensação pode ser perfeitamente possível, veja, os pais têm um
dever de administrar a educação de um filho, conforme art. 229 para CF e art. 1.634 do
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Código Civil. Portanto, a própria ideia de um pai ou uma mãe abandonar um filho fora do
casamento é a pior coisa que pode acontecer a um filho, sem falar na devastação que pode
trazer para a sociedade. Muitas vezes uma criança, por falta de amor, atenção e apoio dos
pais, acaba procurando as drogas como forma de se livrar de suas preocupações.
3 PODER FAMILIAR
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A princípio, a designação “poder familiar” aborda instituto que no Código Civil
de 1916 era denominado como “pátrio poder”, que asseverava ao pai o desempenho
exclusivo da sociedade conjugal, dado que ao esposo era outorgado a chefia sobre as
pessoas e, como autoridade absoluta, todos estavam subordinados à ele e deviam respeito.
Insta mencionar que o “pátrio poder” era atribuído à mulher, diante da ausência
ou impedimento do marido. Além do mais, a esposa era discriminada quando ficava viúva
ou contraísse um novo matrimônio, perdia então o pátrio poder quanto aos filhos e só
recuperava caso ficasse viúva. Não obstante, a mulher exercia apenas o papel de
reprodutora e solícita de serviços diários, não tendo qualquer direito de decisão.
Frisa-se que no período romano prevalecia o pater famílias, onde o pai era a
cabeça do lar, detinha total poder de sua propriedade, aos possuidores de terras e também
tinha o controle do destino das mulheres e das crianças, que eram vistas como mercadorias
de sua posse.
Os menores eram vendidos com intuito de atender às necessidades básicas da
família, obrando supliciar um dos constituidores do lar em proveito da família ou, caso o
pai gerasse um dano ao indivíduo, o filho era cedido à vítima como meio de neutralizar a
lesão sofrida. Ainda nesse víeis, o chefe do lar possuía a aptidão de descuidar do filho
neonato, caso nascesse uma criança mórbido.
Destarte que no período colonial, ante as Ordenações Portuguesas, o genitor
gozava do controle sobre as crianças, pois ele exercia o domínio de repreensão e punições
corporais medianas. Assim sendo, o pater famílias no Brasil colonial revelava a soberania
do cônjuge não somente acerca da prole, como também sobre a companheira e seus
súditos, fazendo com que as pessoas da habitação obedecesse o seu controle.
3.1 Evolução histórica: do pátrio poder ao poder familiar
Com advento da Lei n. 4.121/1962, conhecida comumente como Estatuto da
Mulher Casada, a companheira passou a cooperar com o cônjuge no desempenho do
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pátrio poder, se caso ocorresse discordância entre os progenitores, predominava o desejo
do procriador, podendo a genitora recorrer ao Poder Judiciário.
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Além do mais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ocorreu a
exigência na modificação do Código Civil, à medida que produzisse um dispositivo
pertinente a Lei Maior. Assim sendo, essa comutação deu-se em razão do Pátrio Poder,
que estabelecia ao genitor absoluto poder sobre os filhos.
Todavia, com a ruptura do pátrio poder, o novo Código Civil de 2002 instituiu o
poder familiar, em percepção diretamente antagônica, revela um complexo de direitos e
deveres garantidos aos pais, no que tange o indivíduo e aos bens da prole, dado que, o
pai e a mãe são usufrutuários dos bens filhos menores, onde detém administração e o
desempenho da missão de guardar, defender seus interesses, propiciando dessa maneira
uma boa estruturação intelectual e psicológica.
O poder familiar, por sua vez, resulta do elo jurídico de filiação, gerando o
domínio praticado pelos pais no tocante aos filhos, incorporado no aspecto de família
democrática e, sobretudo, de relações assentada na efetividade.
Nessa toada, a Carta Magna designou em seu artigo 5º, inciso I, e art. 226, § 5º,
igualdade entre os genitores no que tange aos direitos e obrigações da prole, dado que, o
Estado concede ao homem e a mulher a responsabilidade de cuidar, educar e defender os
interesses das crianças, propiciando, ainda, o lazer, esporte, o cuidado, o amor, carinho, em
especial, o convívio familiar.
Ainda, nesse víeis, a magna carta instituiu a responsabilidade dos pais sobre os
filhos, com a finalidade de assegurar a eles direitos individuais e fundamentais. Vejamos:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão (BRASIL, 1988).
Acerca do artigo supramencionado, Madaleno (2018, p. 920) descreve com
excelência que:
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Os pais têm o dever constitucional (CF, art. 227) de impedirem sejam
seus filhos submetidos a quaisquer atos de discriminação,
exploração, violência, crueldade ou opressão, não importando de
onde partam as ameaças, sobretudo quando os desmandos
justamente advêm daqueles que devem naturalmente zelar pela
prole (...).
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Assim, os pais devem propiciar à prole a convivência familiar e o respeito à
dignidade e, sobretudo, a partilha de afeto, promovendo uma formação saudável. Nessa
toada, o art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente enrijece o dispositivo 227 da
Constituição Federal de 1988, ao designar que “a criança e ao adolescente gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral,
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade”. Além de que, introduziu em seus arts. 21 e 22, o princípio da
proteção integral, sendo um princípio basilar no Direito de Família que cabe aos pais
garantir, à criança e ao adolescente, direitos e deveres concernentes à guarda, educação,
o sustento, dentre outras obrigações, in verbis:
Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições,
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil,
assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância,
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da
divergência.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação
dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
(BRASIL, 1990).
Correlaciona o art. 1634 do Código Civil da Lei nº 13.058/2014, que dispõe de
diversas obrigações definidas aos progenitores, apesar de ser atribuições próprias deles,
vejamos: Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno
exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: a) dirigir-lhes a criação e a
educação; b) exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1. 584; c)
conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; d) conceder-lhes ou negar-lhes
consentimento para viajarem ao exterior; e) conceder-lhes ou negar-lhes consentimento
para mudarem sua residência permanente para outro Município; f) nomear-lhes tutor por
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testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo
não puder exercer o poder familiar; g) representá-los judicial e extrajudicialmente até os
16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que
forem partes, suprindo-lhes o consentimento; h) reclamá-los de quem ilegalmente os
detenha; g) exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade
e condição (BRASIL, 2002).
Dessa forma, incomensuráveis ônus detém os pais quanto a prole, devendo
desempenhar com intuito de proteger e promover os interesses do menor em todos os
aspectos.
No que refere a criação e a educação, é dever dos genitores conduzir a criação
e educação da criança e do adolescente, para assegurar-lhes a subsistência, dado que
incumbe aos pais formar seus filhos profícuos à comunidade.
Com efeito, compete aos pais a escolha da espécie de educação que desejam
para seus filhos, cabendo-lhe decidir sobre o ensino público ou privado, dentro de suas
possibilidades econômicas, bem como o tipo de orientação pedagógica ou religiosa e o
modelo escolar mais adequado (...). (GONÇALVES, 2019).
Compete aos pais também a guarda compartilhada, pois é dever deles terem os
filhos sob os seus cuidados, uma vez que, necessitam da assistência, proteção e constante
diretriz, assegurando forma para que sejam avaliados quanto à conduta, convivência e
amizades, visto que a guarda é um direito pertinente aos progenitores,
Nesse cenário, leciona Madaleno:
Exsurge dessa diuturna convivência a natural troca de experiências,
sentimentos, informações e, sobretudo, a partilha de afeto, não
sendo apenas suficiente a presença física dos pais, mas essencial que
desempenham suas funções parentais, logrando proporcionar aos
filhos sua proteção integral desenvolvimento, sempre com mira nos
melhores interesses da criança e do adolescente, elegendo
consecutivamente aquilo que resultar mais conveniente para prole.
(MADALENO, 2018).
Ainda nesse viés, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem,
revela que a lei estabelece que os genitores são sujeitos propostos para a concessão ou
não do matrimônio, se a concessão do casamento for recusado, compete requerer ao
Poder Judiciário para o suprimento de idade.
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Ademais, cabe aos pais também conceder autorização aos filhos para que
realizem viagens ao exterior, mesmo que no caso de guarda unilateral, na medida que, a
não realização da guarda compartilhada, não provoca a perda do poder familiar.
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Insta frisar, que a guarda compartilhada também garante aos pais a
incumbência de exercer conjuntamente direitos e deveres intrínsecos ao poder familiar na
mesma pujança, pois é um atributo imposto pela lei aos pais, que possui a finalidade de
proteger em todos os aspectos a prole, desde o surgimento até o momento que atingem
a maioridade civil aos 18 anos de idade, ou até mesmo por intermédio da emancipação,
pelas razões e meios definidos pela legislação civil.
Consta ainda que o Código Civil, dentre as responsabilidades impostas aos pais
no desempenho do poder familiar, faz menção a escolha de tutor para o menor, através
de testamento ou documento público, se porventura, os pais, ou um deles sucumbirem,
caso de ausência do tutor nomeado pelos os pais, a escolha será definida pelo juiz,
segundo os arts. 1.729 e 1.731 do Código Civil.
Noutro giro, exigir que lhe prestem obediência, respeito e os serviços próprios
de sua idade e condição, os genitores podem castigar os filhos, desde que exerçam de
forma moderada, pois a prática de correções imoderados determina o crime de maustratos, e isso pode gerar a perda do poder familiar. Nesse ponto, dispõe o art. 18-A do
Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:
“A criança e ao adolescente têm o direito de ser educados e cuidados
sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante,
como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles,
tratá-los, educá-los ou protegê-los.” (BRASIL, 1990).
3.2 Perda, suspensão e extinção do poder familiar
A Legislação Civil consolida a extinção, a suspensão e a perda do poder familiar.
A extinção, por sua vez, é a figura menos abstrusa, explorada por causas
resultantes dos fatos naturais, independentemente do interesse dos genitores, ou não
cooperando eles para ocorrências que asseveram. Contudo, pode ocorrer também por
decisão judicial. Assim, os pressupostos da extinção são exprimidos em lei, vejamos.
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De acordo com o art. 1.635, extingue-se o poder familiar: a) pela morte dos pais
ou do filho, b) pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Código Civil,
c) pela maioridade, d) pela adoção, e) por decisão judicial.
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Em relação a suspensão do poder familiar, encontra-se fundamentada no art.
1.637 do Código Civil, que dispõe da seguinte redação:
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos
deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao
juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a
medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus
haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder
familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em
virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão (BRASIL,
2002).
Nesta senda, pontifica Madaleno (2018, p. 920) “porém, a suspensão não é
medida finalística do dispositivo sob exame, mas não somente uma das soluções judiciais,
porque ao julgador é facultado tomar a decisão que melhor entender pela segurança do
menor e de seus bens, nas hipóteses de abuso de autoridade e ruína de seus bens, a tanto
acionado por requerimento de algum parente ou por iniciativa do Ministério Público.”
Ressalte-se que a suspensão corresponde a um padrão determinado pelo
Estado a um ou ambos dos genitores, através de uma decisão judicial, que limita a atividade
dos direitos e deveres que formam a temática em apreço, quando se observe o
comportamento do pai, no encargo de possuidor do poder familiar, reflete risco ou
provoca lesão para o indivíduo ou bens da prole.
A suspensão pode ser total, envolvendo todos os poderes inerentes
ao poder familiar, ou parcial, cingindo-se, por exemplo, à
administração dos bens ou à proibição de o genitor ou genitores ter
o filho em sua companhia. A suspensão total priva o pai, ou a mãe,
de todos os direitos que constituem o poder familiar, inclusive o
usufruto, que é um de seus elementos e direito acessório (...).
(GONÇALVES, 2018, p.481)
Por derradeiro, refere-se a perda do poder familiar, que encontra fundamento
no art.1.638 do Código Civil, in verbis:
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Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe
que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
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III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo
antecedente.
V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção.
Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar
aquele que: – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo
poder familiar: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou
seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo
violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à
condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)
b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena
de reclusão; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: (Incluído pela Lei
nº 13.715, de 2018)
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou
seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo
violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à
condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)
b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade
sexual sujeito à pena de reclusão. (BRASIL, 2002)
Assim, sobre a temática destaca que:
A perda do poder familiar é permanente, mas não se pode dizer que
seja definitiva, pois os pais podem recuperá-lo em procedimento
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judicial, de caráter contencioso, desde que comprovem a cessação
das causas que determinaram. É imperativa, e não facultativa.
Abrange toda a prole, por representar um reconhecimento judicial de
que o titular do poder familiar não está capacitado para seu exercício.
(GONÇALVES, 2018, p. 483)
Dessa forma, a perda do poder familiar origina-se de faltas graves, à medida
que caracteriza sanção de maior relevância, uma vez que o poder familiar configura um
ilícito penal.
3.3 Os tipos de guarda compartilhada: unilateral e alternada
A princípio, o Código Civil, determina que guarda é uma obrigação estabelecida
ao indivíduo de ter diligência e cuidado pela proteção do bem de coisa ou pessoas que
estão sob seu dever.
Nesse sentido, menciona Pereira que:
O conteúdo da guarda, como se pode perceber, vai além do aspecto
obrigacional ou dever de cuidado e proteção dos pais para com seus
filhos impostos pela lei: são relações de sentimentos que envolvem
os integrantes de uma família, mesmo que não se encontrem
residindo no mesmo lar. Essas relações, que têm a finalidade de
cuidar do melhor interesse da criança e do adolescente,
indispensáveis para um regular e saudável crescimento moral dos
filhos e, sobretudo, visando atender aos seus direitos fundamentais.
(PEREIRA, 2021, p. 681).
Outrossim, o ordenamento jurídico prevê três referências para a prática da
guarda dos menores, vejamos: Guarda compartilhada, unilateral. Além também, a doutrina
descreve a guarda alternada e a nidal, que são construções jurisprudenciais.
Nessa trilha, a guarda compartilhada foi inserida no ordenamento jurídico, a
partir da lei nº 11.698/08, em que modificou alguns artigos anterior do Código Civil vigente
de 2002. Assim sendo, em via de regra, esse instituto é atribuído ao poder familiar trazendo
a responsabilidade conjunta de direitos e deveres entre os genitores que não convivem
sobre o mesmo lar pertencentes ao poder familiar dos filhos comuns.
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À vista disso, destaco a definição dado por Lôbo, que: “A guarda é definida
como, a atribuição a um dos pais separados ou a ambos dos encargos de cuidado,
proteção, zelo e custódia do filho”. (LÔBO, 2019, p. 190).
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Noutro giro, podemos analisar que a guarda compartilhada, é um instituto em
que foi criado para atribuir aos pais deveres e cuidados em relação a seus filhos menores.
À vista disso, é oportuno destacar entendimento jurisprudencial sobre a temática
supramencionada, vejamos:
AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO DE
MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. LITÍGIO ENTRE OS PAIS.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA GUARDA PATERNA. 1. Não é a
convivência dos pais que devem orientar à definição da guarda, mas
o interesse do filho. 2. A chamada Guarda Compartilhada não
consiste em transformar o filho em objeto, que fica à disposição de
cada genitor por um determinado período, mas uma forma
harmônica ajustada pelos genitores, que permita à criança desfrutar
tanto da companhia paterna como da materna, num regime de
visitação bastante amplo e flexível, mas sem que ele perca seus
referenciais de moradia. 3. Para que a Guarda Compartilhada seja
possível e proveitosa para o menor, é imprescindível que exista entre
os pais uma relação marcada pela harmonia e pelo respeito, onde
não existam disputas nem conflitos. 4. Se há fortes indicativos de que
na companhia da mãe o infante está exposto à situação de risco, deve
ser mantida a guarda com o pai, que ostenta plenas condições de
exercê-la. 5. Para se encontrar a solução que melhor atenda os
interesses da criança, deverá ser realizado estudo social na casa dos
litigantes e uma avaliação psicológica na criança, a fim de esclarecer
os supostos maus tratos perpetrados pelo companheiro da genitora.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 7067058388, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de
Vasconcellos Chaves, Julgado em 16/03/2016). (TJ-RS-AI:
7067058388RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves,
Data de Julgamento: 16/03/2016, Sétima Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário de Justiça do dia 21/03/2016). (RIO GRANDE DO
SUL, 2016).
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Frisa-se, para que a guarda compartilhada tenha aplicabilidade, é preciso existir
uma relação entre os genitores de forma saudável, com a finalidade de garantir a formação
do menor em que deve prevalecer sobre qualquer situação que existir. Com efeito, tais
requisitos poderá ocasionar malefícios na formação do menor podendo causar de certa
forma uma fragilidade emocional.
Nessa linha de raciocínio, menciona Pereira (2021, p.682) que: “Em nome do
princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes, a guarda compartilhada passou
a ser regra imposta pelo nosso ordenamento jurídico, embora, sob o aspecto constitucional
já pudesse ser aplicada (...)”. Noutro giro, leciona Madaleno (2019, p.567), que: “A guarda
compartilhada reconhece e põe em prática os princípios da isonomia entre o homem e a
mulher e os do superior interesse da criança”.
Apesar disso, podemos observar que a guarda unilateral, é conferida a um só
dos pais a que se troca o detentor da guarda em que fica com a plena responsabilidade
específica de decidir sobre a vida da criança, ficando a outra parte apenas fiscalizar tais
poderes.
À vista disso, dispõe o art. 1.583, caput, do Código Civil consoante se ver na
redação da lei nº11. 698, de 13 de junho de 2008, que:
Art. 1.513. A guarda será unilateral ou compartilhada
§ 1º: Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos
e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto,
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. (BRASIL,2002).
Nessa perspectiva, a guarda unilateral é a modalidade na qual o menor fica
sobre os cuidados de um dos pais, podendo o outro o direito de visita. Assim, acontece o
fim da dissolução do casamento em que não existe um reconhecimento de paternidade
por meio de um dos genitores, quando ocorre de uma das partes perder o exercício do
pátrio poder.
Dessa maneira, existe a guarda alternada, em que não existe regulamentação
no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, trata-se de uma guarda, onde concede de
forma exclusiva a cada progenitor a guarda no tempo em que estiver com o menor, ou
seja, determina a divisão do período do menor com seus genitores de forma determinada.
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Nesse diapasão, o autor Tartuce aduz a seguinte definição:
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O filho permanece um tempo com o pai e um tempo com a mãe,
pernoitando certos dias da semana com o pai e outros com a mãe. A
título de exemplo, o filho permanece de segunda a quarta-feira com
o pai e de quinta-feira a domingo com a mãe. Essa forma de guarda
não é recomendável, eis que pode trazer confusão psicológica à
criança. (TARTUCE, 2018, p. 251).
Insta mencionar, que esse tipo de guarda estabelece que os filhos convivam
com os genitores de uma forma alternada, isto é, o filho pode passar um mês ou uma
semana ou uma parte da semana com o pai ou a mãe, buscando dessa forma, atender ao
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
Por derradeiro, destaca-se a guarda nidal, que representa ninho, pois segundo
essa guarda, as crianças continuarão no “ninho”, e os genitores é quem irão alternar a visita,
ou seja, a cada período, um progenitor permanecerá com o menor no domicílio original
do cônjuge.
3.4 Análise do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente com ênfase
no ECA e no Código Civil
A Lei n. 12.010/2009, a qual se trata o princípio supracitado, busca prever a
garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes em que o
principal enfoque é constantemente o interesse do menor.
Nessa esteira, leciona o autor Tartuce que:
O art. 3.º do próprio ECA gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral,
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade. (TARTUCE, 2021, p.2023).
Ainda nesse viés, podemos analisar que no direito civil é possível que seja
realizado interesse da criança e do adolescente em natureza de direitos humanos, dado
que, encontra previsto de forma expressa em convenções internacionais, fazendo com que
as normas sejam efetivadas em detrimento dos pais, em virtude da educação e criação dos
seus filhos.
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Assim sendo, com base no texto, a Convenção Internacional dos Direitos da
Criança e adolescente de 1989 determina que: “Criança é todo ser humano menor de 18
anos”, enquanto que, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº
8.069/90, “criança é a pessoa que possui idade inferior a 12 anos completos e os
adolescentes se enquadram na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade, ressaltando, no
Parágrafo Único de seu art. 2º, que “nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente
este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade”.
Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, ainda, em seu
art. 5º, que: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido na
forma de lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.
(BRASIL, 1990).
Com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe da seguinte redação:
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Art.18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de
medidas sócio educativas ou por qualquer pessoa encarregada de
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (BRASIL,1990)
Além do mais, por se tratar do princípio da proteção integral da criança e do
adolescente, que encontra inserido no artigo 227 da Constituição Federal, que dispõe dos
direitos fundamentais da criança, do adolescente e do jovem, apesar de que esse
dispositivo não esteja inserido Título II da Carta Magna, ele compõe os direitos e garantidas
constitucionais
O Estatuto da criança e do adolescente, remete em seu art. 7º que “criança e o
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em
condições dignas de existência.”
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Nessa conjuntura, o princípio do melhor interesse da criança e adolescente tem
prevalecido sobre qualquer situação. Dessa maneira, não tem como existir um digno Plano
de Parentalidade sem o respeito ao princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente.
4 PLANO DE PARENTALIDADE
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4.1 Conceito
Conforme pesquisa sobre o tema, podemos definir o plano de parentalidade
como um documento formal, onde os pais irão descrever as diretrizes, regras em relação
a vida dos filhos, com a finalidade de proporcionar um vínculo afetivo saudável, uma vez
que, essa ferramenta auxiliará os genitores a planejarem e organizarem a vida da criança
na tomada de soluções sobre a educação, saúde, bem-estar físico, social e emocional do
menor.
Posto isto, o plano parental conduz aspectos em que traz consigo a importância
da vida dos filhos aceitando com que estes permaneçam com vínculos afetivos familiares
de forma saudável, assegurando aos genitores uma parentalidade de forma ativa.
4.2 Aplicação do plano de parentalidade do âmbito familiar
Insta mencionar que o plano de parentalidade pontua que cada família deve
estabelecer o plano mais acessível, com intuito de regular as relações existentes entre os
genitores e prole, à medida que, não deve simplesmente ser acordado um modelo padrão.
Diante disso, o plano de parentalidade busca adequação a uma oportunidade
de interação e de acolher necessidades de demandas dos genitores harmonicamente em
um determinado documento escrito em que será de suma importância ao Poder Judiciário
juntamente ao Ministério Público.
Nesse sentido, posicionou-se Carvalho: “A legislação demandou que os pais se
apoderasse de suas responsabilidades perante seus filhos, rompendo com a ideia de posse
sobre à prole e fomentando à perspectiva de ampla convivência familiar”. (CARVALHO,
2017)
4.3 Benefícios do plano de parentalidade para a guarda compartilhada
Os benefícios do plano de parentalidade para a guarda compartilhada é de
extrema importância, assim como aceitação diante da sociedade ao poder familiar,
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trazendo consigo maior participação na vida dos filhos, objetivando preservar os menores,
com relação a possíveis problemas até mesmo psicológico, a qual é provocado diante da
separação dos pais.
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Nesse cenário, a Lei nº 11.698/2008, busca preservar os direitos de todos os
envolvidos no processo de definição de guarda, todavia, ainda havia preteridos,
necessitando a lei de mudanças com o objetivo de preencher suas lacunas.
Insta frisar, que o plano de parentalidade possui a finalidade de harmonizar os
interesses existentes entre os pais, buscando assim, prevenir futuros conflitos, dado que a
carência de regras postas para atender as atribuições dirigidas aos filhos, podem acarretar
manipulação alienadora em relação ao pai que ocupa mais tempo com a criança.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou trazer uma perspectiva científica sobre a parentalidade
compartilhada, principalmente no que diz respeito ao maior equilíbrio na separação do
filho e do tempo individual, a fim de promover as últimas considerações por parte dos
profissionais da área jurídica e da saúde mental.
É necessário, dado o tamanho da família e a ausência de uma regra específica,
alterar o estatuto jurídico das crianças ao seu cuidado, procurar os princípios orientadores
das relações familiares ao norte do Direito de Família. É, pois, necessário aplicar o princípio
que é a base da dignidade humana, o princípio da igualdade jurídica dos filhos
independentemente da origem, o objetivo do melhor interesse da criança e do jovem e,
em especial, o princípio da afetividade, como objeto de construção e manutenção de
família, proteção e controle legal do envolvimento de afiliados.
O desempenho aparece assim como um valor e um princípio de
reconhecimento de autorização ao criar os filhos adequadamente na sociedade, dado o
mundo da criança, que é visível através de relações tangíveis/amigas da criança e
duradouras. Direito de família mudou notavelmente nas últimas décadas e se tornou
humano. Importante no cálculo da família é o amor, o carinho, o cuidado e a felicidade de
seus membros.
A sócio afetividade como forma de filiação é caracterizada pela coesão social,
relacionamentos e estabilidade nas relações familiares, resultando em um desenvolvimento
do Direito de Família. A doutrina diz que a verdade real é que o filho deve gozar da
condição de filho, o que comprova a obrigação dos pais para com uma comunidade de
outras origens, atribuindo um segundo papel à verdade biológica.
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Pesquisas locais intensivas, no entanto, mostram resultados consistentes que
favorecem a oportunidade de diferentes pais e mães compartilharem não apenas as
decisões, mas também o cuidado com os filhos e o tempo que passam com eles.
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É muito importante examinar o princípio constitucional do envolvimento em
determinada situação, a saber, o papel do Estado em intervir nas relações familiares, a
irracionalidade, proporcionando celeridade e efetividade ao processo, além de conferir
direitos básicos aos envolvidos, principalmente à criança, restaura comunidade.
E com essa perspectiva humanitária, a Constituição da Organização de 1988
garantiu o direito do indivíduo ao seu livre arbítrio no art. 5º tais como: liberdade,
igualdade, etc. Se o processo constitucional garante esse direito, então, pode-se concluir
que um sistema subliminar como o afeto também é protegido pela Carta Magna.
O princípio da paternidade responsável é o princípio básico, assim como o
princípio da dignidade humana, na formação da família hoje, pois engloba o conceito de
responsabilidade que deve ser mantido tanto na formação quanto na manutenção da
família. Vivemos em um mundo de mudanças rápidas e profundas, com valores e padrões
em constante mudança. De fato, a família hoje vive em meio a um mundo cheio de conflitos
e divisões, dada a natureza fragmentária da unidade familiar.
A consecução desses objetivos para a família brasileira permitirá uma sociedade
pautada e amparada por princípios constitucionais, bem como o fortalecimento do Estado
Democrático de Direito.
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RESUMO: O presente estudo tem como intuito apresentar, inicialmente, as provas em si,
bem como a sua ligação com à verdade processual e o direito à sua produção. Este trabalho
traz maior ênfase às provas ilícitas e a sua eventual admissibilidade no processo civil
brasileiro, em especial, sob o enfoque do princípio da proporcionalidade. Após sua
conceituação, este artigo busca-se analisar a prova ilícita frente à Constituição Federal, para
verificar se a vedação à sua produção trata-se de um princípio fundamental ou um regra.
Em seguida, é feita a análise quando a sua admissibilidade, ou não, no processo civil,
levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade. Ademais, são apresentadas
as consequências processuais quando da sua admissibilidade. Por fim, analisa-se a teoria
da prova ilícita por derivação, também conhecida como teoria dos frutos da árvore
envenenada.
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ABSTRACT: The present study aims to present, initially, the evidence itself, as well as its
connection with the civil procedural and the right to its production. This work places greater
emphasis on unlawful evidence and its eventual admissibility in the Brazilian civil process,
in particular, under the focus of the principle of proportionality. After its conceptualization,
this article seeks to analyze the illicit evidence against the Federal Constitution, to verify if
the prohibition on its production is a fundamental principle or a rule. Then, the analysis is
made when its admissibility, or not, in the civil process, taking into account the principle of
proportionality. In addition, the procedural consequences are presented when they are
admissible. Finally, the theory of illicit proof by derivation, also known as the theory of the
fruit of the poisoned tree, is analyzed.
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1. INTRODUÇÃO
A vedação das provas ilícitas no processo, prevista no artigo 5º, inciso LVI, da
Constituição Federal, sempre suscitou grande polêmica doutrinária.
De um lado, tem-se por crível e coerente que as provas a serem prospectadas
pelas partes estejam em consonância com a norma jurídica. Por outro lado, a
inadmissibilidade da prova ilícita poderá desembocar em soluções flagrantemente injustas
e até mesmo absurdas.
Atualmente, no processo civil, a verdade substancial é tão relevante quanto no
processo penal. Como o Código de Processo Civil de 2015, o juiz teve seus poderes
instrutórios ampliados ao ponto de investigar o fato probando em conjunto com as partes,
sem desvencilhar-se da diretriz constitucional de que a prospecção probatória não pode
ser desenvolvida a qualquer preço, sem respeito aos direitos individuais ou sem respeito
às regras processuais.
Em contrapartida, a limitação do direito à prova não poderá reduzir o exercício
do direito de ação e a inafastabilidade da jurisdição de modo a frustrar a obtenção do bem
da vida porque a única prova trazida aos autos seria inadmissível.
O tema ganha relevância quando adentra-se à análise da possível
admissibilidade das provas ilícitas no processo, levando-se em conta os métodos de
interpretação da Constituição e, sobretudo, a aplicação do princípio da proporcionalidade.
O presente estudo procura traçar o panorama das provas ilícitas no sistema
jurídico brasileiro e buscar as raízes que justificam a sintonia entre a norma do inciso LVI
do artigo 5º da Constituição Federal brasileira com eventual e criteriosa admissibilidade
das provas ilícitas no processo sob a aplicação do princípio da proporcionalidade.
Inicialmente, a abordagem será desenvolvida em torno do aspecto geral da
prova: conceituação, ligação com a verdade buscada no processo judicial e a limitação ao
direito de produzir provas.
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Em seguida, passa-se a analisar a prova ilícita em si. Primeiramente, sob uma
análise constitucional. Depois disso, apresenta-se sua conceituação.
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Ato contínuo, tratamos da admissibilidade, ou não, da prova ilícita,
apresentando as teorias existentes sobre o tema. É feita a análise da admissibilidade da
prova ilícita frente ao princípio da proporcionalidade. Apresenta-se, também, as
consequências da produção da prova ilícita no processo judicial cível. Por fim, aborda-se a
teoria dos frutos da árvore envenenada.
Em seguida, serão explanadas as principais conclusões do presente estudo.
2. A PROVA
Antes de adentrar ao estudo da inadmissibilidade, ou não, da prova ilícita, fazse imprescindível uma rápida abordagem a respeito da prova em si, assuntos pertencentes
à teoria geral das provas.
2.1. Conceito de prova
Conceituar a prova é uma tarefa bastante complexa, na medida em que esta
perfaz-se de “um fenômeno multifacetado, cuja natureza e definição variam de acordo com
distintos fatores históricos, culturais e jurídicos77”. Em razão disso, é possível afirmar que
a prova possui um conceito em mutação, principalmente na contemporaneidade, quando
se verifica uma desenfreada evolução tecnológica, além de constantes e não menos
numerosas transformações sociais.
Quanto à prova, portanto, trata-se de conceito que se modifica não apenas no
espaço e no tempo, mas também de acordo com o contexto e a teoria da verdade que
envolvem seu emprego: “os conceitos de meios de prova e prova podem ter diferentes
significados em função das teorias da verdade judicial e da decisão judicial que se
sustente78”.
A compreensão do vocábulo “prova” deve, portanto, ser tomada, inicialmente,
a partir do contexto no qual é ele utilizado.
João Batista Lopes indica que o vocábulo prova provém do latim probatio, cujo
significado é de verificação, exame, inspeção; esclarece que, na linguagem jurídica, “o
termo empregado como sinônimo de demonstração (dos fatos alegados no processo). É a
chamada prova judiciária”. Aponta os aspectos objetivo e subjetivo para se estudar a prova:
77 TARUFFO, Michele. A prova. Tradução João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 57
78 Idem. p. 34
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Sob o aspecto objetivo, é o conjunto de meios produtores da certeza
jurídica ou o conjunto de meios utilizados para demonstrar a
existência de fatos relevantes para o processo. Sob o aspecto
subjetivo, é a própria convicção que se forma no espírito do julgador
a respeito da existência ou inexistência de fatos alegados no
processo.79
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Portanto, na linguagem comum, embora seja possível apresentar inúmeros
significados para prova, esta é entendida como a comprovação da verdade de uma
proposição80.
De Plácido e Silva81 afirma ser a prova a “demonstração da existência ou da
veracidade daquilo que se alega como fundamento do direito que se defende ou que se
contesta”.
Para melhor compreensão, importante reproduzir os ensinamentos do professor
italiano Malatesta82, o qual define prova como “o meio objetivo com o que a verdade
atinge o espírito”, ou seja, “a relação concreta entre a verdade e o espírito humano nas
suas especiais determinações de credibilidade, probabilidade e certeza”.
Paulo Rogério Zaneti83 afirma que o aspecto objetivo da prova revela-se por
intermédio dos meios utilizados, como documentos, testemunhas e perícia para alcançarse a verdade. No aspecto subjetivo o conceito de prova estaria relacionado com a verdade
considerada pelo julgador no caso concreto.
Giuseppe Chiovenda84 afirma que provar significa formar a convicção do juiz
sobre a existência ou não dos fatos relevantes no processo.
Ainda quanto à prova, João Batista Lopes85 apresenta dois aspectos diversos
para o vocábulo, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. O primeiro verifica-se do “conjunto
79 LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 21-22.
80 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. Tradução Hiltomar Martins Oliveira. 2. ed. São
Paulo: Lemos & Cruz, 2004a. v. I. p. 67
81 SILVA, De Placido e. Vocubulário Jurídico. Imprenta: Rio de Janeiro, Forense, 1967, p. 1.253
82 MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal. Tradução e notas de Ricardo
Rodrigues Gama. Campinas: LZN Editora, 2003, p. 15
83ZANETI, Paulo Rogério. Flexibilização das Regras sobre o ônus da Prova. São Paulo: Malheiros Editores
Ltda, 02.2011, p.14‐15
84 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, 2 ed. 3º volume. Trad. de Paolo Capitanio,
Campinas/SP: Bookseller, 2000, p. 109
85 LOPES, João Batista. – Op. Cit. p. 26
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de meios produtores de certeza jurídica ou o conjunto de meios utilizados para demonstrar
a existência de fatos relevantes para o processo”. Já no aspecto subjetivo, prova “é a própria
convicção que se forma no espírito do julgador a respeito da existência ou inexistência de
fatos alegados no processo”.
Das definições e conceitos apresentados, é possível concluir que o termo prova,
embora possua outros vários significados, vincula-se à demonstração dos fatos e, no
processo, tem a finalidade de fornecer subsídios que venham interferir no convencimento
do julgador a respeitos dos fatos alegados pelas partes litigantes. É a prova que leva ao
julgador a certeza da existência ou inexistência dos fatos alegados pelas partes. Tem como
objetivo prático a persuasão do juiz.
2.2. A prova e a verdade
O vínculo entre a prova e a verdade no processo, primeiramente, configura-se
no silogismo de que a comprovação dos fatos trazidos pelas partes conduz à verdade
perseguida nos autos que, por sua vez, pavimenta o convencimento do julgador.
Segundo Taruffo86, a função da prova é promover o acertamento da verdade
dos fatos no processo ou a escolha da narrativa cujos fatos se aproximam mais da verdade,
condição para a justiça da decisão.
A verdade é um tema complexo e trabalhado nos mais diversos ramos do
conhecimento humano. Dado o caráter metafísico, filosófico e valorativo da verdade, é
comum afirmar-se que ela - a verdade sobre fato pretérito - é inacessível e impossível. Há
quem diga, como o faz Leonardo Greco87, que a sociedade de hoje exige como verdade a
reconstrução de fatos compatível com a consciência coletiva, o que reforça a complexidade
em torno do tema.
O fato probando, a confirmação deste fato e a tarefa de subsunção do fato à
norma e a decisão judicial desenvolvem-se na sobreposição de premissas que
desembocam na conclusão.
No entanto, tal relação nem sempre se revelou com o todo rigor no processo
civil. Por muito tempo, afirmou-se pela distinção de relevância de bens tutelados entre o
processo civil e o processo penal, de sorte que neste a busca da verdade se dava com a
reconstrução dos fatos como realmente teriam ocorrido, enquanto no processo civil, a
busca da verdade, muitas vezes, se limitava ao emprego de técnicas de convencimento
86 TARUFFO, Michele. Considerazioni su prova e motivazione. Atividade Probatória. Organizada por Luiz
Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier. Coleção doutrinas essenciais: processo civil. Volume 4.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 218.
87
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que, comumente, não coincidiam com a verdade real ou substancial. Tanto que havia a
distinção entre a verdade real e a substancial. Enquanto a verdade substancial decorria de
regras como a revelia, presunções atreladas ao ônus da prova, a verdade real incidia
quando não houvesse elementos probatórios nos autos capazes de, ao menos, permitir ao
Magistrado o contato com a verdade do objeto litigioso.
Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Arenhart88 afirma:
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“Atualmente, a distinção entre verdade formal e substancial perdeu
seu brilho. A doutrina moderna do direito processual vem
sistematicamente rechaçando essa diferenciação corretamente
considerando que os interesses objeto da relação jurídica processual
penal não têm particularidade nenhuma que autorize a inferência de
que se deve aplicar a esse método de reconstrução dos fatos diverso
daquele adotado pelo processo civil. Realmente, se o processo penal
lida com a liberdade do indivíduo, não se pode esquecer que o
processo civil labora também com interesses fundamentais da
pessoa humana ‐ como a família, e a própria capacidade jurídica do
indivíduo e os direitos individuais, pelo que totalmente
despropositada a distinção da cognição entre as áreas.”
Tanto é assim que essa distinção tem sido mitigada, para não dizer aniquilada,
haja vista que não se concebe que o processo civil seja instrumento que incida sobre a
tutela de bens de menor relevância. Logo, assim como no processo penal, no processo civil,
o Magistrado não se resume apenas na figura do mero aplicador da letra fria da lei ou
alguém que se contente apenas, numa posição inerte, com a verdade formalizada nos
autos e não coincidente com os fatos históricos transcorridos.
Interessante fazer constar, porém, conforme pregam aqueles que se
autodenominam unitaristas com relação ao estudo da prova, na medida que acredita que
ela é a mesma nas esferas penal, civil, trabalhista, administrativa e, inclusive, fora do âmbito
judicial
Barbosa Moreira89, em crítica à distinção de importância de bens tutelados
entre processo penal e processo civil, afirma:
88 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova, 2ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p. 34.
89 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Constituição e as Provas Ilicitamente Adquiridas. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro: 205, jul/set.1996, p.19
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“Dizer que o processo penal busca a chamada “verdade real”, ao
passo que o processo civil se satisfaz com a denominada “verdade
formal”, é repetir qual papagaio tolices mil vezes desmentidas. A
verdade é uma e interessa a qualquer processo se bem que a justiça
possa (e às vezes deva) renunciar - na área civil e penal – à sua
reconstituição completa, em atenção a outros valores de igual
dignidade.”
Em meados dos anos 60, João de Castro Mendes90 já repudiava a expressão
verdade formal no processo civil. Afirmava, inclusive, que tal expressão deveria ser banida
da ciência jurídica em prol da verdade material.
Gian Antonio Micheli e Michele Taruffo91 distinguem a busca da verdade entre
os sistemas common law e civil law. No common law, a estrutura adversarial do processo
retrata um combate entre as partes sob a postura passiva do juiz. Já no segundo sistema,
a verdade material é o escopo principal, não obstante, coexistirem no processo aspectos
formais da verdade jurídica e limitações legais à admissão de provas.
Assim, a verdade substancial é estreitamente ligada à prova, pois é da atividade
probatória das partes com a coparticipação do Julgador que se extrairá a verdade, senão
plenamente coincidente com os fatos históricos, mas desta aproximada.
Em razão de sua relevância também no atual processo civil, a busca pela verdade
substancial implicaria na ausência de limites da atividade probatória? Certamente que não.
Tanto que, como será tratado ao longo deste estudo, a verdade substancial
como escopo do processo civil moderno, pela qual o juiz detém amplos poderes
instrutórios ao ponto de investigar o fato probando em conjunto com as partes, não
significa que a atividade probatória possa ser desenvolvida a qualquer custo e sem respeito
aos direitos individuais constitucionais ou sem respeito às regras processuais.
Independente disso, como, também, será visto em seguida, se os critérios legais
de constituição da prova dificultarem totalmente o exercício do direito de ação e o direito
fundamental à prova, em face das circunstâncias do caso concreto, o juiz terá, então, dois
caminhos: optar pela aplicação fria e literal do inciso LVI do artigo 5º da Constituição
Federal e julgar a demanda desfavorável àquele que pretendia fazer uso da prova ilícita ou
pela interpretação sistemática da Constituição fazer o balanceamento dos interesses em
conflito de modo a sobrepor o interesse de maior relevância.
90 MENDES, João de Castro. Do Conceito de Prova em Processo Civil. Lisboa: Edições Ática. 1961, p. 401‐ 402
91 MICHELI, Gian Antonio; TARUFFO, Michele. A verdade Substancial. Revista de Processo. Ano IV. outubro‐
dezembro de1979, nº 16 p.167‐168
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Em contrapartida, não se pode imaginar que a prova sobre determinado fato
possa levar todo julgador a ter o mesmo convencimento. A verdade que poderá ser para
um determinado Magistrado poderá ser diversa para outro.
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A análise do caso concreto pelo julgador não depende só das provas
apresentada nos autos, mas de aspectos subjetivos ligados à sua formação e,
principalmente, sobre aquela convicção íntima que ele detém a respeito do objeto litigioso
em face de elementos sociais, culturais, políticos, econômicos, psicológicos e científicos
por ele obtidos e conhecidos.
Por fim, a prova não é o fio condutor da verdade como algo único e absoluto,
mas apenas uma faceta espelhada da ótica do julgador.
A relação entre a prova e a verdade, sob o meu ponto de vista, não traduz a
certeza de um fato, mas, tão somente, a interpretação do observador, tanto que a prática
forense revela haver diversas interpretações judiciais sobre o mesmo objeto litigioso.
Essa divergência fica ainda mais clara quando nos deparamos com decisões
divergentes sobre a mesma questão proferidas por câmaras ou turmas do mesmo Tribunal.
A verdade parece ser sempre uma faceta espelhada de um objeto multifacetário, em que
a cada manipulação do objeto revela-se uma nova faceta com projeção de ímpar realidade.
2.3. O direito à prova
O direito à prova é expressão do contraditório e da ampla defesa e constitui
pressuposto essencial do devido processo legal (CF, art. 5.º, LIV), considerando que “a
cláusula procedural due process of law nada mais é do que a possibilidade efetiva de a
parte ter acesso à justiça, deduzindo pretensão e defendendo-se do modo mais amplo
possível”92.
Aliás, cabe aqui a advertência pontual trazida por Bedaque93, segundo a qual
hoje não mais se fala somente em devido processo legal, e sim “em devido processo
constitucional, que nada mais é do que o modelo constitucional de processo, com todas
as garantias consideradas necessárias à eficácia desse instrumento. Entre elas encontra-se,
sem dúvida, o direito à prova”.
92 NERY JR., Nelson; ABBOUD, Georges. Direito constitucional brasileiro: curso completo. São Paulo: RT, 2017,
p. 62

93 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 154
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O direito à prova, emerge, também da garantia constitucional ao
contraditório94 (CF, art. 5.º, LV), adquirindo, portanto, status constitucional. Além disso, é
consubstanciado como consequência lógica do direito ao acesso ao Judiciário (CF, art. 5.º,
XXXIV, alínea a), expresso nos direitos de ação e de defesa.
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Como bem assenta Taruffo95, “as garantias processuais das partes seriam
meramente formais e vazias se elas fossem proibidas de apresentar todos os meios de
prova relevantes para embasar suas versões dos fatos em litígio”.
Como é cediço, o direito de ação consiste na possibilidade de se exigir do Estado
a chamada prestação jurisdicional, ou seja, que o Estado, através de seus órgãos
competentes, tome conhecimento de determinado problema jurídico concreto,
promovendo a aplicação do Direito ao caso. A esse direito de ação, contrapõe-se, como
visto, por imposição constitucional da garantia ao contraditório, o direito de defesa,
resguardado nos mesmos moldes do primeiro.
O direito de ser ouvido em juízo compreende, portanto, o direito de aduzir suas
pretensões e de demonstrar ao Magistrado a veracidade de suas alegações, com a garantia
de poder atuar de forma pró-ativa sobre o convencimento do julgador.
Deste modo, é possível afirmar que o direito à prova desdobra-se nos direitos à
proposição da prova pelas partes, com sua posterior admissão pelo Magistrado, à
produção probatória quando da instrução processual e à valoração dos elementos de
prova, no momento da decisão judicial.
O direito à prova é, assim, elemento constitutivo do direito de ação, até porque,
em sistemas que, como o nosso, adotam a livre convicção motivada, “alegar sem provar
tende a gerar a mesma consequência que sequer alegar”96.
Enfim, não restam dúvidas de que o direito à prova integra o contraditório, a
ampla defesa, o devido processo legal e o direito de ação:
A prova é um elemento essencial do modo de produção da decisão
judicial. Sem ela não existe processo, não existe decisão. Dessa forma,
o direito à prova integra o conteúdo de todas aquelas garantias
94 Nesse sentido vide DALIA, Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processuale Penale. 4ª
ed. Padova: CEDAM, 2001, p. 203.
95 TARUFFO, Michele. A prova. Tradução João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 54.

96 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de processo civil:
tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2015. v. II. p. 253
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constitucionais. Nenhuma delas opera a contento sem integrar-lhe
tal direito97.
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Como consequência dessa concomitante multiplicidade de direitos, tem-se a
existência, com relação ao direito à prova, de inafastável concorrência de direitos, pois o
acesso e a produção de todos os meios de prova relevantes, além de comporem um
princípio fundamental específico, são, repita-se, elementos integrantes de outros vários
direitos fundamentais, em especial de natureza processual.
Tratando-se de concorrência inautêntica, vale lembrar que deverão ser
observados aqueles limites (ou restrições) próprios do direito à prova, pois é este especial
em relação aos demais direitos concorrentes.
Está-se diante, portanto, de um princípio de direito fundamental que pode ser
enquadrado, à luz da classificação de Canotilho, tanto no rol dos princípios jurídicos
fundamentais (como tal inserido na consciência jurídica e recepcionado de forma expressa
pela ordem constitucional) quanto no rol dos princípios garantia.
Logo, e por outro viés, é, a um só tempo, um direito, dado seu conteúdo
autônomo e declaratório (enunciativo), e igualmente uma garantia, pois serve de
instrumento à concretização de outros direitos materiais e processuais.
Em adendo, e em conclusão, assevera-se que o direito à prova, dada sua
natureza de princípio fundamental, tem aplicação imediata e vinculante, como, aliás, toda
norma jurídica constitucional, gerando a seus destinatários, Estado e particulares, deveres
implícitos e explícitos, imediatos e correlatos.
2.4. Limites ao direito de provar
Os mesmos princípios constitucionais e normas que determinam o direito
constitucional à prova permitem chegar à conclusão de que esse direito é limitado.
É inegável que a possibilidade de uma produção probatória de forma ilimitada
geraria uma dilação indevida do processo, além do gasto desnecessário de recursos
públicos e particulares. Nesse caso seriam violados outros dois princípios constitucionais,
o da duração razoável do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII) e o da economicidade dos recursos
públicos (CF, art. 37).
97 SALLES, Carlos Alberto. Processos coletivos e prova: transformações conceituais, direito à prova e ônus da
prova. In: MILARÉ, Édis (Coord.). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: RT, 2010. Capítulo IX. p. 152
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Além disso, a produção probatória deve respeitar outros valores e princípios
que não especificamente processuais, os quais merecem igual proteção e guarida pelo
direito.
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Eduardo Cambi98 bem lembra que
a verdade processual não é um fim em si mesma, mas mero
instrumento para realizar a Justiça. Por isso, a busca da verdade não
é um valor absoluto e está a serviço da legitimação da decisão
judicial, não se justificando a qualquer preço, devendo ser
temperada, no contexto dos demais valores a serem tutelados pelo
ordenamento jurídico.
É que exercício do direito à prova pode lesionar outros direitos constitucionais
da parte adversa ou de terceiros. São exemplos as violações dos direitos à honra, à imagem,
à privacidade, à intimidade, ao sigilo profissional, à liberdade de crença e religião, à
proteção à família, à infância, à liberdade de ir e vir, a disposição do próprio corpo, e à
saúde, entre outros.
O direito à produção probatória como de matriz constitucional não está na
garantia de toda e qualquer pretensão de produção probatória de forma irrestrita. Pelo
contrário, o reconhecimento do status constitucional faz com que todas as restrições
probatórias tenham que ser também fundamentadas na proteção a outros princípios
constitucionais.
O professor italiano Luigi Comoglio99 afirma que direito à prova é considerado
irracionalmente limitado quando suprimido de modo absoluto (isto é, quando deixa a parte
sem nenhum meio probatório para a demonstração do fato controvertido), de modo que
a atividade probatória pode ser restringida desde que a limitação seja razoável e possibilite
que o fato venha a ser provado por outros meios de prova.
Na mesma linha, o também professor italiano Taruffo100 bem observa que que
as normas que vedam a utilização de certos meios de prova em casos específicos não
impedem as partes de utilizar outros meios de prova, para demonstrarem o fundamento
de sua pretensão.
98 CAMBI, Eduardo. A Prova Civil Admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 63
99 COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civili. 2ª ed. riv. ed amp. Torino: UTET, 2004, p. 54

100 TARUFFO, Micheli. Il diritto alla prova nel processo civile. Rivista di Diritto Processuale. 1984, anno XXXIX
(Seconda Serie) p. 80. Apud ALEXANDRE, Isabel. Provas ilícitas em Processo Civil. Coimbra: Livraria Almedina,
1998, p. 74.
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Os tribunais também devem considerar a natureza constitucional do direito à
prova. Desse modo, a admissibilidade de um meio de prova não necessita de
fundamentação suplementar, ao passo que a sua recusa deve ser sempre baseada em uma
norma ou princípio jurídico, não podendo o tribunal exercer, neste campo, um poder
discricionário101.
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Segundo Gehard Walter102, justificam-se as restrições do direito à prova
quando for possível verificar-se, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) necessidade
de salvaguardar um interesse público preponderante; b) respeito pelo princípio da
proporcionalidade; c) manutenção do núcleo intangível do direito à prova.28
Esses princípios são importantes para a interpretação da garantia da vedação
das provas ilícitas, que será analisada em seguida.
3. A PROVA ILÍCITA
Como bem mencionado anterior, Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso
XXXV, garante a todos os brasileiros o direito de ação, com o fito de obter judicialmente
forma de composição de conflitos. Destarte, desta garantia fundamental emana o direito à
prova, que no processo busca dar suporte para a solução do litígio.
Apesar de ser um direito e estar presente no Título “Dos Direitos e Garantias
Fundamentais” e no Capítulo “Dos Direitos Individuais e Coletivos”, a própria Carta Magna
estabelece limites ao direito à produção de provas.
Esse limite está presente no artigo 5°, inciso LVI, o qual disciplina que “são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.
3.1. Prova ilícita: uma análise constitucional
Como visto acima, a Constituição Federal de 1988 trouxe, de forma expressa, a
vedação às provas obtidas por meios ilícitos. No entanto, antes de 1988, a situação era
diversa.
No sistema jurídico anterior à Constituição de 1988, não havia ordem expressa
quanto às provas ilícitas. A sua vedação originava-se de regras avulsas ao longo da Carta
Magna vigente à época.
101 Cf. ALEXANDRE, Isabel. Provas ilícitas em Processo Civil. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 233.
102 WALTER, G. Il diritto alla prova in Svizzera. Rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile. 1991, p. 11981199.
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Vigorava a inviolabilidade das correspondências e das comunicações (CF/37, art.
122, VI), o sigilo das comunicações telefônicas (CF/67, 153, §9º). Quanto à proteção da
intimidade e da privacidade, não havia, ainda, neste período, preceitos expressos.
Interpretavam-se, extensivamente, dispositivos assemelhados, de modo a assegurar
também referidos direitos, como, por exemplo, o artigo 153, § 39 da Constituição de 1967
que preceituava: “A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não
exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota.”
Quanto ao tema, a professora Ada Pellegrini Grinover103 afirma que do sistema
normativo no Brasil antes da Constituição de 1988 não se extraía previsão expressa de
nulidade das provas obtidas em desacordo com a norma jurídica, salvo se fossem arguidas
nulidades em tempo oportuno, sob pena de preclusão, à luz do regime das nulidades
relativas.
Para tanto, coadunava-se com a teoria de Cordero do male captum bene
retentum, segundo a qual se preconizava a admissibilidade da prova ilícita em juízo com
sanções em sede apropriada para o infrator do ato ilícito.
E assim finaliza a autora:
Não existe nulidade cominada para o ato processual da admissão da
prova vedada, que retire eficácia jurídica à prova produzida contra
legem; b) ainda que uma sentença condenatória se baseasse em
provas desse jaez, a sentença não seria rescindível, nem caberia
habeas corpus. A permanecer a nível de lei ordinária tudo se
resolveria, apenas, no plano material, pela aplicação da penalidade
pelo ilícito cometido, sem qualquer correlação entre a transgressão e
a concreta inadmissibilidade da prova ilícita.104
Além disso, o Código de Processo Civil de 1973 trazia, em seu artigo 332, a regra
quanto a admissibilidade de todos os meios de prova, desde que legais e moralmente
legítimos.
Esse preceito, que continua em vigor no CPC/15 (art. 369), permite a utilização
de provas atípicas, isto é, que não estejam rotuladas, expressamente, no CPC, desde que
não contrariem a lei e a moral. Aqui, o código buscou divisar, de modo implícito, as provas
lícitas das ilícitas.
103 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades Públicas e processo penal, As interceptações Telefônicas, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p.155‐159.
104 Idem. p. 159
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Com o advento da Constituição Federal de 1988 criou-se o arquétipo genérico,
prescrito no artigo 5º, inciso LVI, no sentido de coibir a admissibilidade no convencimento
judicial de provas obtidas por meios ilícitos.
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A questão primordial relacionada à natureza desse artigo se interliga ao
problema da ocorrência de colisões entre direitos fundamentais e outros bens dignos de
proteção. É necessário, assim, compreender se a disposição trata-se de regra ou de
princípio e se é possível admitir exceções da premissa da inadmissibilidade de provas
obtidas por meios ilícitos.
Há quem defenda que o mencionado dispositivo constitucional é um princípio
de direito fundamental, do qual se poderia inferir o direito de não ser produzida contra si
uma prova ilícita.
Nesse sentido, para o Ministro Gilmar Mendes105, a vedação à prova ilícita é
expressão positivada de uma das faces do devido processo legal, tendo seu âmbito de
proteção, enquanto princípio de direito fundamental que é, coincidente com outros
direitos e garantias fundamentais.
Nelson Nery Jr.106 afirma que o princípio do devido processo legal previsto na
Constituição já engloba outras garantias fundamentais, inclusive o da vedação de provas
ilícitas.
Em sentido diverso, ao qual me alinho, tem-se que o dispositivo constitucional
em comento traz apenas uma restrição ao direito à prova, e não um direito fundamental
autônomo.
Nesse sentido, Wendel de Brito Lemos Teixeira107 afirma que “a proibição de
não proposição, admissão, produção e valoração de prova ilícita não é, portanto, um direito
fundamental, mas uma limitação ao direito fundamental da prova. Inexiste um direito
fundamental de rejeição das provas ilícitas”. Até porque, do contrário, “todo direito
fundamental teria seu correspondente direito fundamental negativo”.
Enfim, tem-se que o art. 5.º, LVI, da CF não veda a violação de direitos, sejam
eles materiais ou processuais, pois isso é decorrência das normas específicas que
estabelecem tais direitos.
105 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 387
106 NERY Jr., Nelson. Princípios de processo civil na Constituição Federal. 10ª edição. São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 79.
107 TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. A prova ilícita no processo civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, p. 95
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De acordo com Canotilho108, o que faz essa norma é, em verdade, ao lado de
garantir, de forma ampla e genérica, o direito à prova, prever a reserva de lei restritiva ou
seja, autorizar normas legais restritivas, assim compreendidas, em consonância com o que
antes fora visto, como “aquelas que limitam ou restringem posições que, prima facie, se
incluem no domínio de proteção dos direitos fundamentais”.
Por outras palavras, e ainda de acordo com a lição de Canotilho, o art. 5, LVI, da
CF previu uma posição jurídica constitucional, com imediata dimensão concretizadora, mas
autorizou a legislação infraconstitucional a, mais do que conformar, restringir o exercício
do direito à prova em caso de sua ilicitude.
Aliás, a reserva legal, no caso, sequer qualificada é, pois a Constituição Federal
não trouxe, ao menos no texto desse dispositivo, as especificidades ou contornos da
ilicitude capazes macular a prova.
Está-se, assim, diante de caso de reserva legal simples, cujo conteúdo será
definido, com certa liberdade, pelo legislador infraconstitucional.
3.2. Prova ilícita: conceito
A doutrina é ampla e diversificada quando assunto é o conceito de prova ilícita.
Os autores utilizam expressões mais variadas, tais como provas ilícitas, provas ilegítimas,
provas proibidas, provas ilegais, provas ilegalmente obtidas, provas ilicitamente obtidas,
provas ilegitimamente obtidas, provas ilegitimamente admitidas e proibições probatórias.
Não obstante, bastante controversa é a definição de prova ilícita.
Alguns países como a Argentina e Portugal, têm por provas ilícitas,
expressamente previstas em seus sistemas jurídicos, aquelas que afetam direitos
constitucionais. Já outros, como Alemanha, França e Holanda, não possuem previsões,
legais ou constitucionais, a respeito, porém, já assentaram em suas jurisprudências no
sentido de atribuir maior gravidade às provas que infringem direitos constitucionais.
Na Espanha, como bem afirma a professora Teresa Armenta Deu109, há a
diferenciação entre a prova ilícita e a prova ilegal, sendo a primeira aquela cuja obtenção
ou origem há vulneração de direitos fundamentais, enquanto a segunda perfaz-se daquela
na qual a violação à norma que “tutela a atividade probatória, a regularidade, a pertinência,
a utilidade e eventual necessidade, unindo um último requisito, relativo à admissibilidade
de toda a prova – a legalidade”.
108 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 1.263
109 ARMENTA DEU, Teresa. A prova ilícita: um estudo comparado. Tradução Nereu José Giacomolli. São
Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 140
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Independente se positivado ou não, percebe-se que há uma tendência em
restringir o conceito da prova ilícita às situações de vulneração a direitos constitucionais.
No entanto, há ainda países, como a Colômbia, em que afirma-se pela prova
ilícita tanto aquelas que violam normas constitucionais, quanto aquelas que afrontam
normas legais.
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Aliás, ao que nos parece, apesar de o entendimento comportar temperamentos,
este, também, é o caso do Brasil, em especial, à luz da proporcionalidade.
Tanto é assim que o Código de Processo Penal, em seu artigo 157, prevê serem
ilícitas as provas “obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”. Porém, tal
afirmação não afastam as dúvidas, não só porque inserido apenas na legislação penal, mas
também ao passo em que não se define se referidas normas são de natureza apenas
material ou se compreendem, também, as normas processuais.
Eis, portanto, a primeira grande dúvida: a ilicitude a que se refere a Constituição
Federal possui origem em normas de direito processuais ou, diversamente, está restrita às
normas materiais?
Em que pese as várias classificações quanto às provas tidas como inadmissíveis,
a mais comum trata da distinção entre a prova ilícita e a prova ilegítima. A prova ilícita é
aquela que viola o direito material enquanto a prova ilegítima afronta o direito processual.
No entanto, a Constituição Federal não adota essa distinção, pois teria o
constituinte redigido tal regra de modo a excluir do processo toda e qualquer prova obtida
de forma ilegal, independentemente, portanto, da natureza da norma, se processual ou
material110.
É como se essa distinção afirmasse que a violação à norma processual é menos
gravosa que a material. No entanto, não é a natureza da norma violada que determina a
gravidade da violação.
Ora, ao nosso ver, a interceptação telefônica realizada sem a autorização judicial
possui a mesma gravidade de uma prova testemunhal colhidas sem a participação,
conhecimento ou presença das partes.
110 ROQUE, Andre Vasconcelos. As provas ilícitas no novo Código de Processo Civil e o estado de
necessidade processual. In: DIDIER JR., Fredie (Coord.). Provas. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Capítulo 17,
p. 419
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Como bem afirma André Vasconcelos Roque111, a natureza da norma ofendida
não é o que determina a licitude ou ilicitude, até que “do ponto de vista ontológico, não
existe diferença entre “um ato ilícito” e um “ato ilegítimo”. Ambas as hipóteses revelam
proibições à produção de determinado meio de prova.
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Enfim, são ilícitas as provas cujo acesso à fonte for ilegal ou quando a fonte for
utilizada de modo ilegal, esteja a ilicitude em uma norma material, esteja em uma norma
processual ou mista.
Entretanto, como alerta Dinamarco112, um documento falso, assim como o
falso testemunho, não é uma prova ilícita em sentido estrito, uma vez que não se pode
confundir a ilicitude do acesso ou da utilização da fonte com o defeito inerente à própria
fonte ou à informação dela extraída.
Por fim, observa-se que o art. 369 do CPC refere-se a “meios moralmente
legítimos”, o que poderia conduzir a uma equivocada ideia de distinção entre o meio legal
e o moral.
Todavia, como alerta Marinoni e Arenhart113, meios moralmente legítimos são
aqueles atípicos e conformes o direito, ou seja, não é a moralidade o que define a
possibilidade de utilização da prova atípica, e sim sua conformação com o direito, daí
porque “os meios moralmente legítimos são meios que, embora não expressamente
previstos na lei, estão de acordo com o direito”.
4. A (IN)ADMISSIBILIDADE DA PROVA ILÍCITA
4.1. Teorias quanto à admissibilidade, ou não, das provas ilícitas
No que se refere a admissibilidade ou não da prova ilícita, 03 (três) teorias se
destacam: (i) teoria da admissibilidade absoluta; (ii) teoria da admissibilidade relativa (ou
mitigada); e (iii) teoria da inadmissibilidade absoluta.
Quanto a teoria da admissibilidade absoluta, como o próprio nome diz, deve a
prova ilícita ser sempre admitida, pois o direito à prova sobrepõe-se abstratamente a
outros interesses, com a ressalva de que se aplicam ao responsável pela ilicitude as sanções
civis, penais e administrativas pertinentes.
111 Idem. p. 418
112 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.
v. III. p. 55
113 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015.
4. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 290
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Essa teoria adotada em países como Inglaterra, Canadá, Suíça e Dinamarca,
embora no Brasil houvesse adeptos no passado, já restou tolhida de nosso ordenamento
jurídico.
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Como afirma Eduardo Cambi114, “a ampla admissibilidade das provas ilícitas,
em tese, poderia permitir a maior aproximação da verdade real, mas traria violações a
outros direitos fundamentais e, destarte, acabaria por negar o Estado Democrático de
Direito”.
Em contrapartida, há a teoria da inadmissibilidade absoluta que, por sua vez, dá
prevalência abstrata à segurança jurídica em detrimento da verdade.
Defendida pelo Ministro Luís Roberto Barroso115, tal teoria entende que não
cabe entendimento diverso àquele da letra da lei, não cabendo ao intérprete adotar
entendimento diverso, independente do caso concreto, sob pena de acarretar frequentes
arbitrariedades judiciais.
Como terceira via, há a corrente intermediária, predominante no campo
doutrinário, que, sem negar a inadmissibilidade, como regra, das provas ilícitas, as admite
em certos casos diante do dever de proporcionalidade.
Ao tratar do tema, Dinamarco116 afirma que a inadmissão absoluta das provas
tidas como ilícitas pode conduzir à decisões injustas, ao passo que tolhe-se a liberdade
judicial na valoração das provas. Assim a parte que pode nem mesmo ser a autora da
ilicitude, “suportará invariavelmente essa restrição ao seu direito à prova, ao julgamento
segundo a verdade e à tutela jurisdicional a que eventualmente tivesse direito”.
Bedaque117 bem lembra que:
A repulsa a tal prova, como regra genérica, em nada beneficia o
ordenamento jurídico, já violado pelo ato ilegal daquele que a
obteve. E, se a solução encontrada pelo magistrado, em virtude dessa
desconsideração, não corresponder àquilo que realmente ocorreu no
mundo dos fatos, teremos duas violações da ordem legal: aquela
praticada pela parte, que se utilizou de um meio ilegal para conseguir
demonstrar esse fato; e a outra, cometida pela parte contrária cujo
114 CAMBI, Eduardo. Curso de direito probatório. Curitiba: Juruá, 2014, p. 360
115 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a
constituição do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018
116 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. Cit. p. 55
117 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 154
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comportamento, também ilegal, restará aprovado pelo próprio órgão
jurisdicional.
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Essa teoria será melhor tratada em seguida, em análise frente à
proporcionalidade.
Por fim, entendemos que há somente um caso em que aplicar-se-á a teoria da
inadmissibilidade absoluta, qual seja, a prova colhida mediante tortura ou tratamento
desumano ou degradante. Jamais poderá ser admitida uma prova produzida mediante
tortura, não apenas pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas
também porque a tortura claramente desvirtua o resultado da prova.
Bedaque118 defende que a prova ilícita somente poderá ser aceita se, além de
atender à proporcionalidade, trouxer confiabilidade. Por isso conclui que “provas obtidas
mediante tortura ou a utilização de drogas devem ser rejeitadas, visto que inidôneas
quanto ao resultado”.
4.2. A prova ilícita e a proporcionalidade
Como visto, a admissão ou não da prova ilícita decorre da ponderação,
operacionalizada pela proporcionalidade, razão pela qual será admissível a prova ilícita em
“casos excepcionais, quando não há outro meio mais idôneo e menos restritivo aos direitos
do investigado, para a produção daquela prova”119, e desde que isso atenda a razões
concretas que apontem para a maior relevância do interesse em contraposição
(proporcionalidade em sentido estrito).
É que sempre que se estiver diante de uma prova ilícita, haverá uma inevitável
colisão de princípios, não entre o art. 5.º, LVI e o direito à prova, mas sim entre este e o
direito fundamental alcançado pela ilicitude.
Em suma, o princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso aparece
como exceção à regra que veda a utilização de provas ilícitas no processo.
Isto porque a aplicação de tal princípio conduz a um juízo de ponderação no
sistema de vedação de provas ilícitas, no qual se realiza uma “seleção” entre valores
constitucionalmente relevantes e que se encontram em conflito.
Desta feita, como exceção à proibição legal, se admite a utilização de provas
obtidas de forma ilícita, quando esta se apresentar, no caso concreto, como medida
plausível de proteção a direito fundamental.
118 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op. Cit. p. 153
119 CAMBI, Eduardo. Op. Cit. 100

368

www.conteudojuridico.com.br

Essa situação se vislumbra quando do conflito entre valores e exigências da
mesma magnitude, exigindo-se, portanto, uma análise ponderada e balanceada de tais
valores ou interesses em conflito, conduzindo, nessa toada, a um juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, em que sendo a hipótese, há o sacrifício ou restrição a um direito
fundamental em proveito de outro merecedor de uma tutela especial.
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Inegável, pelo princípio da proporcionalidade, o reconhecimento de ilegalidade
ou inconstitucionalidade das provas ilícitas, entretanto, mitiga sua eficácia, de forma
excepcional, para aceitá-las como válidas, unicamente se diante interesses ou exigências
relevantes, de modo à conduzir, neste juízo de ponderação, a um equilíbrio jurídico entre
os valores em conflito.
Não há como negar, também, que, com a aplicação da teoria relativa, acima
tratada, abre-se caminho para arbitrariedades judiciais. No entanto, tal risco pode ser
minimizado pela exigência mais severa do dever de motivação, já reforçado no Código de
Processo Civil:
[...] na hipótese de admissão da prova ilícita, por se tratar de medida
excepcional, o magistrado deverá fundamentá-la com mais vigor...
Deverá o magistrado apontar: a) quais os interesses em conflito; b)
qual o resultado do sopesamento no caso concreto; c) qual a
fundamentação para a prevalência de determinado interesse sobre
outro120.
Aliás, a aplicação da teoria da admissibilidade relativa não implica flexibilização
tamanha que pudesse pôr em risco a vedação constitucional.
Isto porque, como bem lembra Cambi121, as hipóteses de admissão da prova
ilícita são “excepcionais e devem estar baseadas ou em uma alta probabilidade de se obter
informações falsas ou no conflito entre o valor da verdade e outros valores (como os da
pessoa, da segurança jurídica e das instituições). Na primeira situação, a razão de não se
admitir as provas é proteger a verdade material. Já na segunda a situação dá-se preferência
a outros valores, distintos da verdade”
Além disso, como defende Humberto Ávila122, a admissão das provas ilícitas é
certamente excepcional, não bem porque está prevista em uma regra que, como tal e por
sua natureza, tem ordinariamente primazia sobre os princípios, mas porque, não fosse a
120 TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. Op. Cit. p. 165
121 CAMBI, Eduardo. Op. Cit. 98
122 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed. São
Paulo: Malheiros, 2012.
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própria Constituição Federal a tanto ter apontado, certo é, ainda, que a jurisdição não pode
ser realizada por meio de práticas ilícitas. Fosse diferente e haveria um estímulo às partes
e aos terceiros, em especial aos agentes públicos, para que infrinjam direitos, inclusive
fundamentais, em verdadeiro colapso do equilíbrio social.
Neste contexto, importante registrar que, acompanhando a tendência da Corte
dos EUA, que a partir da era Warren passou a aplicar a balancing approach, surgindo as
teses moderadoras da exclusionary rules, com consequente e clara flexibilização da
vedação das provas ilícitas, o anteprojeto do Novo Código de Processo Civil de 2015 previa
a possibilidade de apreciação da prova ilícita à luz da ponderação dos princípios e dos
direitos fundamentais envolvidos. No entanto, o artigo 257 do anteprojeto restou
suprimido em sua análise pelo Senado Federal.
Certo é que a solução dos conflitos possíveis entre o direito à prova e outros
direitos fundamentais ou bens constitucionais passa pela ponderação, concretizada ao final
pelo sopesamento (proporcionalidade em sentido estrito), que se chegará ao interesse que
deve prevalecer, pois há razões concretas que levam à sua maior relevância.
Consequentemente, tornar-se-á possível excepcionar os obstáculos à atividade
probatória, sem que o direito à prova seja erigido a um direito absoluto, o que é claramente
incompatível com a limitabilidade e relatividade de todos os direitos fundamentais.
Sobre a questão, assim se manifesta Taruffo123:
As situações nas quais um direito de interesse extrajudicial deve
prevalecer – afetando ou, inclusive, anulando o direito à prova –
deveriam ser reduzidas a poucos casos especialmente relevantes: em
geral, somente a proteção de outro direito constitucional ou
fundamental mais importante justificaria – com a devida
consideração pelo tribunal – o sacrifício do direito à prova. Sempre
que possível, mecanismos específicos devem ser criados com o
objetivo de que se protejam segredos relevantes sem que se
eliminem os direitos processuais das partes e os principais valores
ligados à busca da verdade.
Aliás, nesse sentido era o caminho proposto por Jeremy Benthan124, no início
do século XIX, ao afirmar que “esta exclusión debe ser considerada desde el mismo punto
123TARUFFO, Michele – Op. Cit. p. 56

124 BENTHAN, Jeremy. Tratado de las pruebas judiciales. Tradução do francês Manuel Ossorio Florit. Buenos
Aires: Valletta Ediciones, 1971. v. II. p. 91-92
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de vista que las penas legales: siempre un mal, pero un mal al que hay que someterse para
evitar otro mayor... Tenemos, pues, que contrabalancear las ventajas y los inconvenientes”.
Como se vê, a proposta era claramente de admissão excepcional das exclusões
da prova (restrições ao direito à prova), mediante um juízo de peso realizado entre
vantagens (proveito) e desvantagens (males).
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4.3. Implicações processuais quando da admissão ou inadmissão da prova ilícita
Como visto até agora, em regra, a prova ilícita não deve ser ela admitida pelo
juiz, salvo se diferente for o resultado da ponderação, valendo-se da proporcionalidade.
Aliás, a ilicitude e inadmissão da prova ilícita pode ser arguida por quaisquer
das partes ou serem reconhecidas de ofício pelo Julgador.
De acordo com Eduardo Cambi125, acaso haja a admissão de prova ilícita, esta
não deverá ser valoradas, pois “não devem integrar a esfera do livre convencimento do
juiz”. No mesmo sentido, Dinamarco126 assenta que “dar valor a uma prova ilícita não é
exercer o poder de livre convencimento, mas violar a Constituição Federal”.
Melhor seria que, uma vez produzida a prova ilícita, salvo excepcional admissão
pela proporcionalidade, desentranhada dos autos, para que não contamine o julgamento
futuro.
Aliás, essa é a solução proposta no Código de Processo Penal, o qual prevê em
seu artigo 157, §3º, inclusive, procedimento para a posterior destruição da prova.
Além disso, há quem defenda a necessidade de alteração do Magistrado, vez
que, ante ao contato com a prova ilícita, este perderia sua isenção, tornando-se, assim,
inapto para julgar sem que seu convencimento seja influenciado pela prova ilícita. Caso
contrário, haveria a possibilidade de anulação da sentença, com designação de magistrado
diverso para a prolação de nova sentença.
Segundo Cambi127, “seria uma espécie de acrobacia lógica sustentar não haver
essa prova tido o condão de influir no convencimento do juiz”.
Importante registrar que a presença da prova ilícita no processo, via de regra,
não o torna nulo, tampouco inexistente a sentença que se basear nesta. Todos os demais
125 CAMBI, Eduardo. Op. Cit. p. 132
126 DINAMARCO, Candido Rangel. Op. Cit. p. 133
127 CAMBI, Eduardo. Op. Cit. p. 133
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atos processuais permanecem lícitos, inclusive, eventuais provas que não resultarem
daquele ilicitamente obtida.
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Surge então a dúvida quanto ao cabimento, ou não, de ação rescisória face ao
julgado baseado em prova ilícita. Ao nosso ver, seria cabível o seu ajuizamento, tanto com
fundamento no art. 966, V, do CPC, considerando que, como defendemos anteriormente,
princípios são normas, quanto com fundamento, em uma interpretação extensiva, do inciso
VI do mesmo artigo.
Por fim, adotada a teoria da admissibilidade relativa, haverá, em tese, como
visto, a possibilidade excepcional de admissão da prova ilícita, como fruto da
proporcionalidade. Neste caso, a prova, apesar de ilícita será recepcionada como se lícita
fosse servindo, portanto, para formar a convicção judicial.
4.4. Prova ilícita por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada)
A prova ilícita por derivação provém da doutrina formada na jurisprudência
norte-americana sob as expressões fruits of the poisonus tree, isto é, frutos da árvore
envenenada.
Jose Carlos Barbosa128 Moreira afirma que a teoria da prova ilícita por
derivação nada mais é de que uma decorrência da própria inadmissibilidade das provas
ilícitas, porquanto a prova ilícita contamina as outras dela decorrentes, como se fosse um
efeito dominó.
Segundo a teoria, expressamente adotada pelo estatuto processual penal (CPP,
art. 157, § 1.º), mas certamente também aplicável ao processo civil, a prova originada de
outra ilícita, quando não rompido o nexo causal, ou seja, sempre que houver entre ambas
relação causal contaminante, é igualmente ilícita. Dessa maneira, são igualmente ineficazes.
No entanto, qual seria a extensão da prova ilícita por derivação da doutrina
norte- americana? Por certo, a relação de causalidade entre uma prova ilícita obtida e outra
dela decorrente será o fator decisivo para considerar esta última contaminada.
Susana Henriques da Costa129 aponta as principais exceções da doutrina norteamericana dos frutos da árvore envenenada, isto é, que excluem a ilicitude da prova: (a)
Fonte independente (independent source): a prova não estará contaminada se houver a
possibilidade de sua coleta por outra fonte independente; (b) Descoberta inevitável
(inevitable discovery): a prova derivada será admitida se a parte beneficiada pela prova
128 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as provas ilicitamente Adquiridas, Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro: 205, jul–set., 1996, p. 115.
129 COSTA, Susana Henriques da. Os poderes do juiz na Admissibilidade das provas ilícitas. Revista de
Processo São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 31, nº 133, março de 2006, p.92‐93.
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demonstrar que seria ela descoberta de modo inevitável por outro meio lícito; (c)
Descontaminação (decontamination): a prova ilícita derivada poderá ser utilizada em juízo
quando for passível de descontaminação mediante acontecimento posterior, como no caso
paradigmático da Suprema Corte Americana (Brown v. Illinois) em face de duas hipóteses:
largo interregno entre fonte ilícita e prova derivada; e superveniência de fatores sem
conexão com a contaminação; e (d) Exceção da boa-fé (good Faith excepction):
questionável esta exceção, porquanto vislumbra-se a aceitação da prova derivada em face
da conduta policial praticada sob a convicção de que teria sido tal conduta lícita.
Ada Pellegrini Grinover130 bem salienta que é preciso atentar para as limitações
impostas à teoria da inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação pelo próprio
Supremo norte-americano e pela doutrina internacional, pois “excepcionam-se da vedação
probatória as provas derivadas da ilícita, quando a conexão entre umas e outra é tênue, de
modo a não se colocarem a primária e as secundárias como causa e efeito; ou, ainda,
quando as provas derivadas da ilícita poderiam de qualquer modo ser descobertas por
outra maneira. Fala-se, no primeiro caso, em independent source e, no segundo, na
inevitable discovery.”
No Brasil, a Constituição de 1988 não adotou expressamente a doutrina norteamericana, de modo que se delegou à doutrina e à jurisprudência nacionais a possibilidade
de admissibilidade ou não das provas ilícitas por derivação.
Assim, não havendo vedação expressa na Constituição sobre a admissibilidade
das provas ilícitas por derivação o que irá nortear o juiz, de fato, como já abordado
anteriormente, será, em primeiro lugar, a proteção dos direitos fundamentais tutelados ou,
na segunda hipótese, a ponderação destes direitos e garantias fundamentais em conflito
levando-se em conta o exercício do direito de ação, de defesa, da efetividade do processo
e o princípio das liberdades públicas.
5. CONCLUSÃO
Com o presente estudo foi possível verificar que a Constituição Federal de 1988,
em que pese ter permitido um grande avanço no que diz respeito a um Estado
Democrático de Direito, foi insatisfatória ao dispor taxativamente acerca das provas ilícitas.
Este trabalho objetivou focar no princípio da proporcionalidade, como
instrumento hábil a permitir a utilização da prova ilícita no processo civil. Portanto,
procurou-se salientar que a regra disposta na Constituição Federal, ou garantia
130 GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no processo penal/Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães
Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes – 12ª ed. Rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 130
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constitucional, que veda a prova obtida por meios ilícitos não é absoluta, como não o é
nenhum outro princípio constitucional.
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Desta forma, o que foi possível verificar acerca do presente estudo realizado é
que o Magistrado para formar o seu juízo de convicção deverá reunir todas as provas que
achar necessárias, dando-lhe o devido equilíbrio para cada uma das provas trazidas aos
autos, para que então possa ocorrer uma decisão mais justa e verdadeira no processo.
A questão da prova ilícita no processo civil brasileiro se mostra de grande
complexidade, uma vez que, os fatos alegados em uma demanda devem estar calcados
com base no direito probatório.
Desta forma, o Magistrado deverá fazer a justa medida com base nos princípios
constitucionais, com ênfase no princípio da proporcionalidade, para que então a busca da
verdade e a prevalência da justa medida, sejam aplicadas, a cada caso que chegue ao nosso
judiciário. Deste modo, em determinados casos, em casos excepcionais, poderá ser
utilizada a prova ilícita para que se possa provar o alegado.
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RESUMO: O Compliance surge no cenário brasileiro justamente num momento após
grandes escândalos de corrupção, tendo por finalidade a padronização de condutas
empresariais, e regulação de suas atividades, conforme disposições contidas em legislação
nacional e regramentos internos empresariais. Faz parte não só de um clamor social, mas,
também, de pressão de países estrangeiros, para que o país goze de maior credibilidade e
confiabilidade, e seja campo fértil para investidores internacionais. Por outro lado, traz
maior segurança e respaldo aos direitos dos trabalhadores, no tocante a forma como
devem ser respeitados e tratados no ambiente laboral. Inobstante, é uma prática que
carece ainda de maior disseminação na área trabalhista, e disposição financeira dos
empresários para sua aplicabilidade.
Palavras-chave: compliance, empresa, empresário, regulação, trabalhadores, área
trabalhista, legislação nacional, regramento interno, países estrangeiros, credibilidade,
confiabilidade, ambiente laboral, clamor social.
ABSTRACT: Compliance appears on the Brazilian scene at a time after major corruption
scandals, with the purpose of standardizing business conduct and regulating its activities,
in accordance with provisions contained in national legislation and internal business rules.
It is part not only of a social outcry, but also of pressure from foreign countries, so that the
country enjoys greater credibility and reliability, and is a fertile field for international
investors. On the other hand, it brings greater security and support to workers' rights,
regarding the way they should be respected and treated in the work environment.
However, it is a practice that needs further dissemination in the labor area, and the financial
disposition of entrepreneurs for its applicability.
131 E-mail: aureamaria.adv@gmail.com.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. COMPLIANCE: 2.1. CONCEITO; 2.2. HISTÓRIA DO
SURGIMENTO DO COMPLIANCE – O CASO WATERGATE; 2.3. O BRASIL E A “OCDE”; 2.4.
MOTIVAÇÃO E ADOÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE COMBATE À CORRUPÇÃO NO BRASIL; 3.
PROGRAMA DE INTEGRIDADE E SEUS PILARES; 4. O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE
TRABALHO – APLICAÇÃO DO COMPLIANCE; 5. COMPLIANCE COMO MEIO DE MITIGAÇÃO
DOS CONFLITOS; 6. CONCLUSÃO; 7. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. INTRODUÇÃO
Pretende-se observar nesse estudo como o compliance está inserido no âmbito
organizacional das empresas privadas brasileiras, ainda que, se considerado em larga
escala, pouco difundido.
Busca-se conhecer e apresentar com mais profundidade o tema em questão. A
função de compliance, no âmbito organizacional das empresas, vai muito além de mitigar
riscos ou estar em conformidade, sendo fator estratégico fundamental para a manutenção
de credibilidade empresarial.
A análise meticulosa dos riscos operacionais em uma organização, gerenciamento
de controles internos, procedimentos e posturas dos profissionais, sofrem grande impacto
do compliance, se considerarmos, inclusive, os números obtidos em pesquisas pelo
Tribunal Superior do Trabalho.
Inobstante, no Brasil o compliance ainda tem um longo caminho a ser percorrido,
para se chegar à implantação de um efetivo programa de integridade, de forma massiva.
O compliance vai além das barreiras legais e regulamentares, é uma expressão que
se volta também para ferramentas de concretização da missão, da visão e dos valores de
forma estratégica para as empresas, incorporando princípios de integridade corporativa e
de conduta ética. Incorporado como um departamento próprio, é responsável por mapear
todos os riscos que envolvem a empresa, de forma a criar mecanismos de prevenção para
resguardar a entidade empresarial.
Considerando que as empresas privadas exigem uma estrutura administrativa
como qualquer outra, argumenta-se que ao implantar o programa de compliance nestas
instituições, irá contribuir substancialmente nos seus processos de gestão e tomada de
decisão, facilitando no gerenciamento de gestão de riscos e gestão de pessoas, esta última
na medida em que normatiza os padrões comportamentais.
2. COMPLIANCE
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2.1. CONCEITO

Compliance vem do verbo inglês “to comply“, que se traduz como estar de acordo,
em conformidade.
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Quando inserido no ambiente corporativo, Compliance significa estar de acordo
com a legislação a qual a empresa se submete, respeitando regras internas e externas de
órgãos regulamentadores, em todas as esferas. Envolve, pois, a conformidade da empresa
às leis e normas de órgãos regulamentadores.
Essas normas podem ser as leis, em diferentes níveis (federal, estadual, municipal)
e esferas (trabalhista, ambiental, contábil, jurídica etc.). No entanto, elas se referem
sobretudo aos regulamentos internos impostos pela própria organização, com o objetivo
de manter princípios e ações éticos.
É lícito afirmar que visa corrigir e prevenir desvios que possam trazer conflitos
judiciais para o negócio, sendo comumente atrelado à luta anticorrupção, além de envolver
questões atinentes à ética, sustentabilidade, cultura corporativa e diversos outros possíveis
riscos.
Ou seja, ele se dedica a todas as áreas que possam apresentar irregularidades que
afetem o desempenho e a reputação da empresa.
Mais do que um procedimento de adequação, o Compliance busca potencializar a
efetividade, produtividade e confiança das empresas.
Após a edição de leis internacionais, sobretudo norte-americana (FCPA – Foreign
Corrupt Practices Act) e inglesa (UK Bribery Act), que passaram a exigir que as empresas
apresentassem um programa geral de adequação de suas normas e práticas a
determinados marcos legais comuns ao setor em que atuavam na economia, o
termo Compliance popularizou-se e ganhou significado próprio. Passou a corresponder
conformidade com as regras, sejam leis, valores morais ou éticos, razão pela qual passou a
ser um conceito de comportamento moral e de honestidade.

Compliance pode ser definido, então, como conjunto de ações e planos adotados
facultativamente por pessoas jurídicas visando garantir o cumprimento de todas as
exigências legais e regulamentares do setor ou segmento econômico em que atuam,
inclusive preceitos éticos e de boa governança administrativa, visando evitar e punir
adequadamente fraudes e atos de corrupção em geral.
O termo Compliance é traduzido do inglês como conformidade, observância,
complacência ou submissão, substantivo que advém do verbo inglês to comply cuja
tradução é adequar, cumprir, obedecer.
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Trata-se de instituto timidamente difundido no país, de contornos jurídicos e
sociais indefinidos, razão pela qual seu estudo merece atenção, principalmente diante do
caráter inovador que lhe é peculiar: o fomento da ética dentro das atividades privadas
empresariais.
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2.2. HISTÓRIA DO SURGIMENTO DO COMPLIANCE – O CASO WATERGATE
O marco do surgimento do Compliance foi a invasão aos escritórios do Partido
Democrata americano em Washington, no conjunto de edifícios Watergate. O incidente
ocorreu em 1972, e após dois anos de investigação, culminou na renúncia do presidente
Richard Nixon.
Cinco homens invadiram os escritórios dos democratas, no complexo de
Watergate, e foram presos. O grupo buscava grampear telefones para que as informações
tidas confidenciais fossem utilizadas com finalidade de chantagem política. De um prédio
vizinho, dois ex-funcionários da CIA e do FBI coordenam a invasão com walkie-talkies.
No dia seguinte, o jornal The Washington Post publicou uma nota sobre a invasão.
Intrigados com a notícia, dois repórteres do próprio jornal – Bob Woodward e Carl
Bernstein – começaram a investigar o ocorrido e descobriram que um dos invasores tinha
o nome na folha de pagamentos do comitê de reeleição de Nixon.
Seguindo a dica de um informante anônimo, Bernstein viajou para Miami e
descobriu que um cheque de 25 mil dólares, pertencente ao comitê de reeleição, tinha sido
depositado na conta de um dos invasores. Surgiu aí a primeira evidência concreta ligando
o fundo de campanha de Nixon com a invasão em Watergate.
O informante era funcionário de alta patente no FBI – a polícia federal americana.
Por ter acesso a relatórios confidenciais sobre a invasão, exigiu o anonimato e ganhou o
apelido de Garganta Profunda. Em encontros secretos com Woodward, o Garganta
confirma ou nega a autenticidade das fontes e dos dados colhidos pelos repórteres.
A perseverança do Post, mesmo com a concorrência deixando o caso meio de lado,
levou à descoberta de que assessores de Nixon conduziram um esquema de espionagem
política para favorecer o chefe nas eleições. Com a pressão da imprensa e da população,
foi criada uma comissão no Senado para investigar o caso oficialmente.
Em depoimento ao Senado, o advogado da Casa Branca assumiu que havia um
esquema de espionagem, com gravações de telefonemas que passavam pelo Salão Oval –
escritório oficial do presidente – e comprovavam que o então Presidente Nixon comandava
o esquema.
Dois assessores e quatro integrantes da equipe presidencial foram condenados. O
impeachment era questão de tempo, e em 8 de agosto, Nixon renunciava num discurso
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dramático, via TV. Em uma rara admissão de erro, o presidente disse: “Lamento
profundamente qualquer tipo de dano…”
O vice presidente Gerald Ford, tomou posse e, um mês depois, concedeu o perdão
absoluto a Nixon por qualquer crime cometido como presidente. O escândalo terminou
com o povo desconfiado, a imprensa mais atenta e a política americana criando processos
mais práticos para investigar e combater irregularidades do governo.
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Nesse caso foram descobertas várias doações com fins políticos, o que revelou um
grande esquema de pagamentos indevidos a funcionários públicos. Em resposta ao clamor
social à época, surgiu uma legislação mais firme, que visava mitigar esse tipo de problema.
Com efeito, após alguns escândalos de corrupção que ganharam notoriedade
internacional, os Estados Unidos da América editaram, em 1977, a FCPA – Foreign Corrupt
Practices Act, legislação que, dentre outras inovações, passou a exigir das empresas que
operam na Bolsa de Valores de Nova York que adotassem um conjunto de regras que
buscavam evitar e punir fraudes de toda espécie, essencialmente aquelas ligadas a atos de
corrupção.
2.3. O BRASIL E A “OCDE”
Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus se uniram e consignaram que
não deveriam cometer os mesmos erros vividos durante a Primeira Guerra Mundial. E, isso
só seria possível se todos os líderes se comprometessem à cooperação e à reconstrução
dos países derrotados, e não os punissem, como forma de manter a paz entre os povos.
Assim, em 1948 foi criada a Organização para a Cooperação Econômica Europeia
(OECE), financiada pelos Estados Unidos, visando a reconstrução do continente destruído
pela guerra, criando-se uma era de cooperação. Com o sucesso da organização em
promover essa atitude, os Estados Unidos e o Canadá uniram-se aos membros
pertencentes à OECE. Dessa forma, sucedendo essa última organização, surgiu a OCDE,
em 30 de setembro de 1961.
A OCDE conta com 36 países membros, que buscam uns aos outros, a fim de
identificar, discutir e analisar problemas, promovendo políticas capazes de solucioná-los.
São eles: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda,
Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Nova
Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e
Turquia. São parceiros estratégicos da organização África do Sul, Brasil, China, Índia e
Indonésia.
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O Brasil passou a ingressar a OCDE em 1996, no Comitê do Aço. Em 2012, o país
foi convidado a participar do Programa de Engajamento Ampliado, o que fortaleceu a
presença do país na organização. Em 2015, foi assinado o Acordo de Cooperação,
representando o fortalecimento do engajamento político do país com a OCDE. O país
atualmente participa (tanto quanto os países-membros) de sete órgãos e dois projetos e
tem também representatividade em outros 17 órgãos.
Em maio de 2017, o país apresentou seu pedido de adesão à organização durante
a Reunião Ministerial do Conselho a fim de tornar-se um membro pleno. O país aderiu a
37 instrumentos jurídicos da OCDE que representam as normas e diretrizes propostas pela
Organização. Também foi solicitada a adesão a 76 instrumentos da organização como o
Código de Liberalização de Movimentos de Capital.
A adesão do Brasil à OCDE representa uma garantia de maior credibilidade ao país,
bem como o fortalecimento da organização com outras economias importantes e uma
grande oportunidade para que o Brasil consiga sua agenda de reformas. Isso é
extremamente atraente aos investidores externos.
Em razão do Brasil ser signatário de várias convenções da OCDE, há uma pressão
para que se garanta o combate à corrupção. Aliás, desde o ingresso do país na organização,
em 1999, já havia grande pressão para o combate ao suborno. Daí o desenvolvimento de
políticas nacionais, visando à edição da legislação de combate à lavagem de dinheiro (Lei
9.613/1998), lei que estabelece o sistema de defesa da concorrência (Lei 12.529/2011), e à
lei anticorrupção (Lei 12.846/2013).
Assim, para que permaneça no OCDE, o Brasil tem o compromisso com os Estados
Membros da organização, de assegurar o combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e à
defesa da livre concorrência, fiscalizando e punindo agentes públicos, empresários, e
agentes externos às empresas, incluindo todo aquele que colabore com o ato ilícito.
Em contrapartida, medidas de regramento ético e de conduta devem ser adotadas
internamente, em cada empresa com sede em solo brasileiro, norteando a conduta do
empresário e seus empregados, considerando a legislação pertinente.
2.4. MOTIVAÇÃO E ADOÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE COMBATE À CORRUPÇÃO NO
BRASIL
A adoção do Compliance no Brasil revela uma nova perspectiva da legislação
brasileira para enfrentar o problema da corrupção com a possibilidade de quebrar um ciclo
de atos de corrupção que permeia os negócios escusos existentes nos contratos
empresariais. Além disso, tem em vista também o combate ao assédio no ambiente de
trabalho, seja ele no ambiente físico de trabalho, ou ambiente virtual, como, por exemplo,
o tele trabalho.
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Com efeito, embora os atos de corrupção sejam combatidos por um relativo bom
número de leis no Brasil, a percepção geral atual é que se trata de prática comum e que
ainda faz parte da cultura brasileira, infelizmente. E, a corrupção aqui entendida não apenas
sob o aspecto criminal do termo, mas, como desvio de conduta do ser humano.
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No Brasil, a cultura de Compliance ganhou o mercado tardiamente. Somente na
década de 1990, organizações públicas e privadas passaram a adotá-lo como uma regra
essencial para a transparência de suas atividades.
A realização dos primeiros processos foi importada principalmente por empresas
multinacionais, que traziam do exterior protocolos de conformidade.
Mesmo depois de tanto tempo, é comum que muitas empresas vejam o processo
de Compliance com desconfiança, já que falta no mercado uma familiaridade com o
propósito e o alcance deste procedimento.
No passado, boa parte das empresas direcionou as atividades de Compliance aos
seus respectivos departamentos jurídicos por considerá-los aptos a interpretar os
instrumentos legais e regularizar as operações.
No entanto, com o passar do tempo, a atividade se tornou mais complexa e hoje
demanda não apenas a participação do departamento jurídico, mas principalmente sua
integração com outras áreas, como a de controle interno e análise de riscos.
No Brasil, somente depois de muitos escândalos de corrupção e perdas
irreparáveis na reputação de empresas e instituições públicas, é que o Compliance ganhou
força.
Em 1º de agosto de 2013, foi institucionalizada a Lei n. 12.846, ou como
popularmente é conhecida: a Lei anticorrupção. A partir disso, o Compliance deixou de ser
um adicional e passou a se tornar indispensável, já que a lei oferece vantagens para pessoas
jurídicas que tenham implementado políticas internas de auditorias para Compliance.
Em suma, a legislação beneficia empresas que possuem compromisso com a
transparência. A princípio, a maioria das empresas direcionou as atividades de Compliance
aos departamentos jurídicos, considerando que estes possuíam a expertise necessária para
interpretar os instrumentos legais.
Mas ao se depararem com a verdadeira complexidade de tal tarefa, passaram a
integrar outras áreas, outros profissionais e a criar responsáveis específicos para exercer
esta atividade.
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O Programa de Compliance, portanto, abrange não somente as obrigações legais
da empresa, mas também as regras e os valores que compõem cada instituição e que
podem ser violadas.
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A empresa deve ter um departamento de Compliance independente e com
autonomia própria. A liderança desse departamento, chamada de CCO (Chief Compliance
Officer), precisa ser escolhida criteriosamente.
Não obstante, são necessários assistentes e analistas. Em grandes empresas, a
divisão pode se estender a coordenadores ou gestores, que dividem as responsabilidades
da área.
A equipe escolhida deve ser hábil a implantar o Compliance na empresa, e dentre
suas funções destacam-se: analisar riscos operacionais; conhecer e interpretar leis que se
relacionem à empresa; elaborar manuais de conduta; gerenciar os controles internos; fazer
auditorias periodicamente; desenvolver projetos de melhoria contínua; disseminar o
Compliance por toda a cultura organizacional; monitorar a segurança da informação.
Vale a ressalva de que ter uma área de Compliance na empresa é um grande
diferencial, trazendo alguns benefícios, tais como: ganho de vantagem competitiva em
relação à concorrência, atração de investidores e investimentos, identificação de riscos e
prevenção de problemas, ganho de credibilidade, melhoria da eficiência e qualidade dos
serviços/produtos, aumento da governança, consolidação de uma cultura organizacional,
sustentabilidade, e correção efetiva de não-conformidade.
Embora muitas empresas considerem a atividade de Compliance como um ônus,
devido aos custos de contratação e de pessoal para realização do diagnóstico, tal
procedimento deve ser encarado como um investimento devido aos benefícios capazes de
gerar. Entre esses benefícios vale citar: descontos em linhas de crédito, melhor retorno de
investidores e valorização da empresa.
Os políticos não são os únicos a cometerem atos de corrupção. Pelo contrário,
todos os dias surgem nos noticiários novos fatos antiéticos envolvendo pessoas comuns,
funcionários de grandes, médias e pequenas empresas. É por isso que cada vez mais as
organizações têm se preocupado em criar meios de estar em conformidade com as regras.
Deve haver um norteamento das atividades de todos os envolvidos na empresa,
incluindo fornecedores e parceiros. Suas ações devem obedecer às boas práticas, dentre
as quais: elaboração de um código de conduta ética; criação de um comitê de ética para
analisar possíveis casos e situações de corrupção; controle interno e auditoria; processos
éticos de recrutamento e seleção; comunicação institucional regular, com canais abertos
de denúncia; transparência nas relações com o setor público, fornecedores e outros
stakeholders; integridade e transparência no controle e na divulgação de informações
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contábeis e financeiras; envolvimento e comprometimento da alta gestão; análise e
monitoramento contínuos.
A necessidade e a responsabilidade do setor de Compliance só aumentou com a
criação da já supra mencionada Lei Anticorrupção – lei nº. 12.846 de 1º de agosto de 2013,
regulamentadora da responsabilidade civil de pessoas jurídicas por atos praticados contra
a administração pública.
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Esta lei determina sanções e punições para empresas que, no relacionamento com
os governos (federal, estadual e municipal), bem como, autarquias e outras instituições
públicas cometam infrações e atos de corrupção. Tendo em vista o caráter abrangente da
lei, podemos dizer que ela afeta direta ou indiretamente todas as empresas brasileiras.
Além de listar todos os atos puníveis e as devidas punições, a Lei
Anticorrupção detalha todo o processo de responsabilização administrativa e judicial.
Também institui o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), com a listagem de
todas as empresas condenadas no âmbito desta lei.
Para a efetividade do Programa de Compliance dentro de uma empresa, é
necessário o envolvimento da alta direção, devendo esta considerá-lo um valor
fundamental na cultura corporativa, a ser garantido mediante sua inclusão na agenda fixa
dos órgãos da administração ou da pessoa responsável por determinar a orientação geral
dos negócios da empresa e aprovar suas demonstrações financeiras.
A Alta Direção deve ter o programa dentre suas prioridades estratégicas,
garantindo a implantação e eficácia do mesmo, na medida em que transmite sua relevância
para todos os colaboradores; assegura sua inclusão no orçamento, oportunidade em que
quaisquer recursos adicionais necessários ao programa deverão ser discutidos; monitora
sua evolução, mediante atualização periódica por parte do(s) responsável(is) pela gestão
do programa; atribui metas, objetivos e itens de controle do programa de Compliance
concorrencial, que devem ser observados na prática.
A Lei Anticorrupção Empresarial em seu art. 6º enumera as sanções a serem
aplicadas na esfera administrativa às pessoas jurídicas, quais sejam multa, no valor de 0,1%
(um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto, bem como
publicação extraordinária da decisão condenatória. Além disso, no seu art. 7º, especifica
que será levada em conta na aplicação de sanções a adoção ou não, por parte da empresa,
do Compliance, ou seja, “a existência de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”, tudo conforme abaixo:
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Art. 6º - Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas
consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as
seguintes sanções:
I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por
cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da
instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual
nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua
estimação;
II - publicação extraordinária da decisão condenatória.
§1º. As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou
cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto
e com a gravidade e natureza das infrações.
§2º. A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da
manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo
órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.
§3º. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em
qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano
causado.
§4º. Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar
o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa
será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais).
§5º. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na
forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em
meios de comunicação de grande circulação na área da prática da
infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em
publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação
de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio
estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo
visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de
computadores.
É certo que a Lei Anticorrupção busca estimular o ambiente empresarial
sustentável por intermédio da coibição de condutas que favoreçam atos de corrupção
capazes de alterar de forma artificial a celebração de negócios privados, por meio do
aprisionamento dos agentes públicos mediante oferta de benefícios indevidos em troca de
vantagens injustificáveis.
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A recente lei brasileira atende à pressão internacional no sentido de se consolidar
em nosso país um ambiente empresarial estável e moralmente controlável. Ela veio somar
aos demais modelos de estrutura já existentes, buscando servir como instrumento de
incentivo e estímulo a uma conduta empresarial ética e de combate à corrupção, com o
intuito de reforçar a confiança dos investidores no âmbito nacional e internacional,
trazendo benefícios à sociedade brasileira.
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3. PROGRAMA DE INTEGRIDADE E SEUS PILARES
É compulsório para a empresa que se preocupa com seu futuro, o desenvolvimento
de um Programa de Compliance ou de Integridade.
Como esclarecido no tópico “conceito”, o Compliance busca atender às exigências
legais, normativas e éticas, e políticas de cada negócio empresarial, abrangendo todas as
áreas de controles internos, incluindo a gestão de riscos.
É, pois, uma política interna, que visa garantir o cumprimento de todo o
regramento contido na legislação do país em que a empresa está sediada, bem como, as
normas internas da empresa, desde que, devidamente adequadas ao cenário sócio cultural
do país e trabalhadores.
O programa de integridade tem a finalidade de instruir empresários e
trabalhadores, na correta adequação aos órgãos reguladores, evitando e detectando
quaisquer desconformidades, e garantindo, em contrapartida, a lisura e transparência dos
processos, e os direitos fundamentais de cada indivíduo.
Para que a implantação seja possível, é necessário a viabilização de alguns pilares.
Assim, é necessário o mapeamento dos processos da empresa, como forma de se ter uma
visão completa de todas as atividades, além da análise dos riscos envolvidos. A partir daí,
é possível a identificação dos objetivos e estratégias do negócio, e criação de plano de um
plano de ação para a mitigação dos riscos.
Para tanto, é importante o comprometimento da alta direção da empresa, e a
conscientização de que também devem se adequar ao programa.
É primordial a ciência e correta adequação às normas e controles externos,
correspondentes à atividade empresarial, com o auxílio da criação de um regimento
interno, contendo diretrizes específicas para cada setor, e as responsabilidades de cada
profissional. Uma vez elaboradas as normas internas, e o código de ética e conduta, deve
ser dada publicidade, para que todos, empresários e trabalhadores, se adaptem ao
regramento, sendo submetidos a treinamentos, para a correta implantação do pretendido.
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Os procedimentos estabelecidos no regramento interno buscam a materialização
dos planos de ação, dos padrões de conduta, e por isso devem utilizar uma linguagem
adequada àqueles destinatários das normas, a fim de se ter um mínimo de efetividade.
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O programa de integridade auxilia a avaliar o cenário da empresa, identificar os
pontos falhos, e instituir as melhorias necessárias.
O acompanhamento constante dos resultados obtidos contribui para a evolução
empresarial, e na interface com funcionários.
Vale ressalvar também os registros contábeis, que devem refletir, de forma
completa e precisa, as transações da pessoa jurídica, devem assegurar a pronta elaboração
e confiabilidade dos relatórios.
Como forma de garantir a independência e credibilidade do programa, o
profissional responsável pelo mesmo, deve possuir independência e estrutura
independentes da empresa, para que possa implantar e fiscalizar o cumprimento dos
procedimentos.
Nesse diapasão, necessário também a criação de um canal de denúncia, como
forma de assegurar o anonimato e a proteção dos denunciantes de boa fé.
4. O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO – APLICAÇÃO DO COMPLIANCE
O assédio moral sempre esteve presente nas relações de trabalho. Diante dessa
realidade, a Convenção 155 de 1981 da Organização Internacional do Trabalho – OIT,
ratificada pelo Congresso Nacional em 1992 e promulgada pelo decreto federal 1.254/94,
objetivou evitar que o assédio moral ocorra no espaço de trabalho, já que ele prejudica a
saúde física e mental do trabalhador. Vale a ressalva de que a proteção do ambiente de
trabalho encontra respaldo na tutela constitucional no rol dos direitos sociais (artigo 6º
da CF/88), abrangendo também os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (incisos XXII,
XXIII e XXVIII do artigo 7º da CF/88). Dessa forma, o empregador que expuser seus
funcionários a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante
a jornada de trabalho, cometerá assédio moral.
Tamanha é a importância do tema que o TST, em parceria com o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho – CSJT, lançou a campanha “Pare e repare: por um ambiente de
trabalho mais positivo”. Através da iniciativa do presidente de ambos os órgãos, Ministro
Brito Pereira, foram criadas cartilhas exemplificando inúmeras ofensas e agressões verbais
capazes de caracterizar agressões verticais, horizontais e institucionais. Elas trazem também
as causas e consequências da prática, orientando empregado e empregador sobre o que
fazer quando se depararem com tais práticas. Assim, no dia 2 de maio de 2019 foi
comemorado o primeiro Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral.
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Infelizmente, embora o tema seja recorrente, ainda não há uma efetividade na
prevenção, e as ações pleiteando indenização por danos morais oriundas de assédio moral
ainda são uma das mais ajuizadas no país, compondo uma massa considerável no
contencioso trabalhista. E, isso impacta diretamente na imagem da empresa, denegrindoa perante o mercado e a sociedade.
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De acordo com informações do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, e
Tribunal Superior do Trabalho – TST, o assédio moral foi a denúncia mais feita no país nos
últimos 10 anos. Cerca de 7 em cada 10 empresas possuem casos de assédio moral
relatados.
Nos últimos anos, quase 72% das vítimas que denunciaram a prática do assédio
moral no Brasil preferiram não se identificar, o que demonstra um receio de tornar o
assunto público. Mais da metade das denúncias de assédio moral nas empresas são feitas
pela internet (57,13%), enquanto os líderes são os mais denunciados, alcançando o
alarmante percentual de 75,4%. Transtornos mentais e comportamentais, por sua vez, já
são a terceira maior causa de afastamento nas empresas.132
O número de profissionais afastados em decorrência dessa prática cresceu mais de
60% nos últimos 8 anos. Só em 2018 foram ajuizadas 56.160 novas ações alegando assédio
moral. Na América Latina, apenas 5% dos profissionais afirma trabalhar em um ambiente
que oferece ações que promovam o bem-estar. Na Europa, esse percentual sobe para 23%
e nos EUA 52%.
No início de 2019, já foram ajuizadas aproximadamente 9.834 ações pleiteando
indenização por danos morais.
O Brasil está ainda muito distante dos países de primeiro mundo, em razão da
necessidade de investimento na prevenção, qualificação dos empregados em cargos de
gestão, e também na aplicação de medidas justas e imediatas para coibirem tal prática.
Tecnicamente, o assédio moral é, inclusive, classificado em: vertical descendente
(do superior hierárquico ao inferior); vertical ascendente (de um, ou mais, inferior
hierárquico ao superior) e o horizontal (entre trabalhadores de um mesmo patamar
hierárquico).
Cabe o apontamento de que, para que haja a configuração do assédio moral é
necessária conduta reiterada, jamais um fato isolado. Há uma sistemática repetitiva, com
direcionalidade a uma pessoa ou a um grupo de pessoas e com uma intenção, seja de
132 Dados do TST
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desmoralizar, desestabilizar ou mesmo levar a um pedido de demissão ou ainda causar
uma demissão por justa causa.
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No tocante ao assédio decorrente da cobrança de metas, é necessário o
entendimento das Empresas, de que a meta pode e deve ser cobrada, desde que, de forma
respeitosa, respeitando a dignidade do trabalhador, mesmo que incisiva e reiterada ao
longo do período em que deve ser atingida.
É salutar que a cobrança pura de uma meta não vincule a um mau trato, nem a
suposto sofrimento, uma vez que a meta é uma “régua” utilizada pelas instituições privadas
para movimentar e motivar seus empregados a atingirem resultados factíveis e passíveis
de geração de lucro. Trata-se, pois, de exercício do poder diretivo do empregador.
Ainda que em pequena proporção, há empresas adotando a técnica de
compliance, buscando transparência na relação com seus empregados, tornando ainda
mais positivos os ambientes de trabalho. Nota-se o desenvolvimento de sistemas internos
de controle de seus dirigentes e funcionários com o intuito de evitar a exposição negativa
da empresa.
E, isso é possível através de uma auditoria interna permanente para prevenir e
apurar violações de direitos trabalhistas na empresa. Consequentemente as atitudes
passíveis de reprimenda praticadas de forma reiterada pelos assediadores tendem a se
extinguir.
É importante que as empresas tenham um departamento independente
de compliance, com estrutura responsável pela elaboração de códigos de conduta,
fiscalização de seu cumprimento e apuração, com consequente aplicação de sanção aos
responsáveis.
A partir daí, torna-se viável a criação de canais seguros para que os empregados
possam denunciar condutas ilegais, seja de seus superiores hierárquicos, como de seus
pares, visando coibir assédios de todas as naturezas na relação de trabalho.
A empresa é a “segunda casa” do trabalhador, porque é justamente na empresa
que ele passa a maior parte de seu dia, muitas vezes convivendo mais com seus colegas
de trabalho que com seus próprios familiares. Não se trata de técnica impossível, onerosa,
tampouco distante de ser aplicada no ambiente de trabalho.
5. COMPLIANCE COMO MEIO DE MITIGAÇÃO DOS CONFLITOS
No âmbito institucional e corporativo, compliance busca cumprir fazer cumprir
as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio
e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar
quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer.
390

www.conteudojuridico.com.br

O compliance objetiva potencializar a efetividade, produtividade e confiança das
empresas. Dessa forma, possui um papel fundamental como prevenção de sanções
decorrentes do descumprimento de normas.
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A imagem é muito vulnerável, e uma vez maculada, atinge a reputação do
indivíduo, e dá um caráter duvidoso às suas atividades. O mesmo se fala em relação a
empresas. Uma vez que quaisquer de seus prepostos utilizem, deliberadamente, as redes
sociais, de forma irresponsável, seja assediando moralmente algum colega (assédio moral
horizontal), seja denegrindo a imagem da empresa, ou seu gestor (assédio moral
ascendente), ou ferindo seu subordinado hierarquicamente (assédio moral descendente),
a imagem daquela empresa estará em “xeque”.
Com efeito, a Convenção 155133 de 1981 da Organização Internacional do
Trabalho – OIT, ratificada pelo Congresso Nacional em 1992 e promulgada pelo decreto
federal 1.254/94134, é norteadora da proteção ao trabalhador, considerando ainda a
proteção do ambiente de trabalho, que, por sua vez, encontra respaldo na tutela
constitucional no rol dos direitos sociais (artigo 6º da CF/88), abrangendo também os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (incisos XXII, XXIII e XXVIII do artigo 7º da
CF/88), além de ações importantes do Tribunal Superior do Trabalho com finalidade de
proteção do ambiente de trabalho. Aqui, então, fontes nacionais da aplicação do
compliance.
A desconformidade às normas do homem médio, ao regramento interno de uma
empresa, abala qualquer credibilidade, confiabilidade de clientes e investidores. É uma
mácula na reputação, na imagem, e tais máculas, analogicamente falando, são como
cristais quebrados, que nunca mais serão os mesmos.
É comum lidarmos com falhas na implementação e execução de políticas
de compliance e anticorrupção, o que pode gerar muitos conflitos judiciais ou extra
judiciais. E, isso nos setores dos mais variados.
Nesse cenário de falhas, tem especial destaque a importação do programa
de compliance das empresas multinacionais, de suas sedes no exterior sem, contudo, a
adequação às características da legislação brasileira. Essa adequação dos programas de
integridade ao cenário social e cultural é primordial para o sucesso em solo brasileiro. As
133 Organização Internacional do Trabalho, Convenção 155, tida como ‘Convenção sobre Segurança e Saúde
dos Trabalhadores, 1981’

134 Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994, Promulga a Convenção número 155, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho,
concluída em Genebra, em 22 de junho de 1981.
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políticas empresariais e trabalhistas devem, irrefutavelmente, considerar o contexto sócio
cultural do local em que a empresa está sediada, bem como, de seus trabalhadores.
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Também há que ser considerada a legislação trabalhista e jurisprudência pátria,
para a elaboração dos códigos de ética e conduta. Refuta-se a aplicação de códigos
importados, por não corresponderem à realidade nacional.
Não obstante, tais códigos de ética devem ser claros e precisos, compreensíveis
pelos trabalhadores, e sua aplicação, deve ser precedida de treinamentos para a
qualificação dos empregados e adaptação interna da empresa, ao regramento que se
pretende.
No tocante aos protocolos de investigação interna de denúncias, esses devem
manter também a adequação ao local de implantação do programa de integridade, ainda
que seja dissociado da matriz estrangeira, a fim de que não seja inquisitivo para não
constranger os envolvidos, preservando os direitos fundamentais de cada indivíduo,
afastando assim, a caracterização do assédio moral, a eventuais excessos praticados.
Mister também se faz a menção aos casos de grande complexidade, em que as
investigações são efetuadas sem o apoio de um agente externo, que assegure a
independência e transparência de todo o procedimento. Essa imparcialidade é
fundamental para garantir a lisura de todo o procedimento investigatório, e apuração de
responsabilidades.
Dessa forma, a pontual aplicação do programa de integridade, possui o condão de
mitigar, consideravelmente, os riscos de quaisquer conflitos inerentes a atividade
empresarial e seus funcionários.
6. CONCLUSÃO
Inobstante todo o exposto, importante também a ressalva de que é necessário
delimitarmos até que ponto o compliance poderá gerar impactos na vida do trabalhador,
enquanto fora do ambiente empresarial.
O compliance deve estar comprometido com a conformidade ampla das
atividades desenvolvidas pela empresa em relação ao marco regulatório da atividade e do
local de atuação, à cultura e às normas internas da empresa.
O compliance ganhou notoriedade no cenário nacional recentemente, após os
últimos escândalos de corrupção no Brasil, e para que seja corretamente implantado nas
empresas, é imprescindível a existência de normas de responsabilização, que punam seu
eventual descumprimento.
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Justamente, por ainda ser pouco difundido nacionalmente, não há uma
conscientização no ambiente de trabalho, acerca dos impactos que as posturas dos
trabalhadores e gestores podem causar, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente
social. Neste sentido, o assédio ainda permeia o ambiente de trabalho, assim considerado
o ambiente físico ou virtual.
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E não é só. Deve-se considerar também que a atividade empresarial engloba o uso
da internet e das redes sociais, como ferramenta de trabalho, e, portanto, tem impacto
considerável qualquer postura nesses meios.
A política de compliance deve estar integrada às demais políticas da empresa
privada, para assegurar-lhe consistência e manter sua independência. O compliance deve
fazer parte do sistema de gestão já existente como contratos e estatutos sociais, regimento
interno e códigos de ética ou de conduta.
Apesar de a função de compliance já estar sendo discutida e entendida, e também
praticada em algumas empresas, se faz necessário que sua evolução seja contínua,
acompanhando assim a complexidade dos negócios e exposição a riscos. A função de
compliance deve sempre ser vista como peça fundamental da parte estratégica da
organização e deve ser divulgada.
É importante também a adequação à cultura, de forma a evitar falhas comuns nas
políticas de compliance. Apesar da necessidade de que as normas internacionais também
sejam compreendidas, o contexto e cultura locais devem ser considerados para a
implantação de um programa de compliance.
Infelizmente, para a viabilização da implantação de programas de integridade, é
necessário maior investimento por parte das empresas, algo com o que os empresários
ainda relutam, dada a necessidade de dispêndio financeiro.
7. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
https://hdl.handle.net/20.500.12178/154352 - Revista de direito do trabalho : Vol. 45, n. 199 (mar.
2019) – Fonte MARTINS, Juliane Caravieri; MONTAL, Zélia Maria Cardoso. Compliance trabalhista e
o direito à educação para o trabalho: desafios em face da responsabilidade social da empresa =
Labor compliance and the right to education for work: challenges in the face of the company's
social responsibility. Revista de direito do trabalho, São Paulo, SP, v. 45, n. 199, p. 59-80, mar. 2019.
MANZI, Vanessa Alessi. (2008). Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas. Saint Paul
Editora.
MALDONADO, Juliana et al. (2015). Valores e atitudes diante de compliance. Jovens PesquisadoresMackenzie, v. 11, n. 1.
393

www.conteudojuridico.com.br
SANTOS, Renato Almeida et al. (2012). Compliance e liderança: a suscetibilidade dos líderes ao risco
de corrupção nas organizações. Einstein (16794508), v. 10, n. 1.
RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. (2015). Compliance e a lei anticorrupção nas empresas. id/507401.
www.conjur.com.br

O sentido normativo dos programas de compliance na AP nº 470/MG. Revista dos Tribunais, nº
Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

933, 2013.
FCPA Compliance & Ethics. Measuring the Effectiveness of a Compliance Program.
http://fcpacompliancereport.com/2017/04/measuring-the-effectiveness-of-a-complianceprogram/
CLAYTON, Mona. Entendendo os desafios de Compliance no Brasil – um olhar estrangeiro sobre a
evolução do Compliance Anticorrupção em um país emergente. In Temas de anticorrupção &
compliance. Coord. Alessandra Del Debbio, Bruno Carneiro Maeda e Carlos Hernique da Silva Ayres
– Rio de Janeiros: Elsevier, 2012.
COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi (Coord.). Manual de Compliance:
preservando a boa governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010.
PEREIRA. Rafael Vasconcellos de Araújo. Função Social da Empresa. Direito Net. Disponível e:
http://www.direitonet.com.br./artigos/exibir/1988/funcao-socia-da-empresa.
TEPEDINO, Gustavo. Direitos Humanos e Relações Jurídicas Privadas. In Temas de Direito Civil. Rio
de Janeiro: Renovar, 1999.
Constituição Federal de 1988.
Organização Internacional do Trabalho, Convenção 155, tida como ‘Convenção sobre Segurança e
Saúde dos Trabalhadores, 1981’.
Decreto n° 1.254, de 29 de setembro de 1994.
Convenção Americana de Direitos Humanos.
CANÇADO TRINDADE, A. A.; VENTURA ROBLES, M. El reglamento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (2000) y su proyección hacia el futuro: la emancipación del ser humano como
sujeto del Derecho Internacional. In: ______; ______. (Coords.). El futuro de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. 2. ed. San José de Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos,
2004.

394

www.conteudojuridico.com.br

O OLHAR PROCESSUAL EM SOLUÇÕES INOVADORAS
LITIGIOSIDADE E NA CÉLERE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

NA

REDUÇÃO

DA

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

ANDRÉ
SALGADO
FELIX:
Mestrando
pela
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
– PUC/SP no Núcleo de pesquisa
processual cível. Pós-graduado em
Direito Contratual pela Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo FGV/SP.
DANIEL FEITOSA NARUTO135
(coautor)
RESUMO: Não é segredo que possuímos o maior contencioso do mundo, em média um a
cada dois brasileiros em idade adulta possui um processo judicial ativo. Há muitos anos o
direito vem privilegiando a ferramenta em detrimento da matéria; não se discute a
necessidade de cumprir requisitos formais obrigatórios para a aplicação do direito material
de forma isonômica, respeitando o devido processo legal. Porém, transformamos nosso
Poder Judiciário em indústria, com gasto anual superior a R$100 (cem) bilhões. Acesso ao
Judiciário, não se traduz na resolução célere dos conflitos daqueles que mais necessitam
da resposta do Estado. É imperioso encontrarmos uma solução que reduza o alto índice de
judicialização sem tolher o cidadão deste acesso, garantido pela Constituição Federal e
fundamental no Estado Democrático de Direito. Por mais contraditório que pareça, esses
eventos ocorrem em plena revolução no universo jurídico, diante de aparato jurídicotecnológico à disposição dos operadores do direito capaz de gerar eficiência, bem como
dar celeridade e segurança jurídica na resolução de conflitos.
Palavras-Chave: Litigiosidade; Tecnologia digital; Processo Civil; Poder Judiciário; Direito
Quântico.
ABSTRACT: It is no secret that we have the largest litigation in the world, on average one
out of every two Brazilians in adulthood has an active lawsuit. For many years, the law has
privileged the tool over the matter; there is no discussion of the need to comply with
mandatory formal requirements for the application of material law in an isonomic way,
respecting due legal process. However, we transformed our Judiciary into an industry, with
annual expenses exceeding R$ 100 (one hundred) billion. Access to the Judiciary does not
135 Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Especialista em

Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Advogado.
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translate into the speedy resolution of the conflicts of those who most need the State's
response. It is imperative that we find a solution that reduces the high rate of judicialization
without hindering citizens from this access, guaranteed by the Federal Constitution and
fundamental in the Democratic Rule of Law. Contradictory as it may seem, these events
take place in the midst of a revolution in the legal universe, in view of the legaltechnological apparatus available to the operators of law capable of generating efficiency,
as well as providing speed and legal security in conflict resolution.
Keywords: Litigation; Digital technology; Civil Procedure; Judicial power; Quantum Law.
INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é promover uma reflexão sobre a importância da
inovação no universo jurídico, focado no processo civil, ampliando e facilitando canais
digitais que empoderem o cidadão na solução de seus problemas sem a intervenção estatal
e aproximando a tutela jurisdicional da sociedade.
O presente trabalho busca também demonstrar a relevância do Direito
Processual Civil e do Direito Quântico na construção das soluções propostas.
Através da aprovação do Novo CPC, o Direito Processual Civil buscou inovar em
dois pontos nevrálgicos para a alta litigiosidade. No robustecimento das soluções
consensuais de conflitos, bem como na criação do sistema de precedentes.
Por outro lado, a harmonização do Direito Quântico pressupõe que a força
resultante do multiverso jurídico não necessariamente se consubstancia na instauração
processual; esta é força importante, porém subsidiária na concretização do direito dentro
da sociedade, ou seja, é papel do Estado pensar também em soluções fora da abrangência
do Poder Judiciário, demonstrando a importância das demais forças multidisciplinares.
Trata-se de pesquisa qualitativa exploratória, de procedimento monográfico, com
abordagem dedutiva e técnica de pesquisa bibliográfica.
1 CULTURA DO LITÍGIO NA SOCIEDADE BRASILEIRA. UM NOVO OLHAR PARA O
CONTENCIOSO
Anualmente 18% (dezoito por cento) da população adulta brasileira recorre à
Justiça na ânsia de que terceiros resolvam seus conflitos. Já as despesas para a manutenção
da máquina judiciária ultrapassaram o patamar de R$ 100 bilhões (cem bilhões de reais)
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em 2019, o equivalente a ¼ (um quarto) do valor gasto com toda a educação básica no
mesmo ano.136
Por obvio, devemos reconhecer a importância do Poder Judiciário e do amplo
acesso à Justiça para o nosso Estado Democrático de Direito. Não há dúvida de que ambos
são peças fundamentais na garantia de nossos direitos, principalmente no atual cenário
pátrio.
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Igualmente, não há que se falar de baixa produtividade. Nossos Juízes estão
entre os 3 (três) mais produtivos do mundo e mesmo assim continuamos com o gargalo
na prestação jurisdicional.
Também é notório o recente empenho do legislador e do Judiciário em
estimular a mediação e conciliação, traduzido na obrigatoriedade das audiências de
conciliação e na multiplicação dos CEJUSCs, unidades do Poder Judiciário focadas na
solução de conflitos. A despeito desses e de outros esforços os números de conciliação na
Justiça permaneceram inalterados.
Por outro lado, no universo contencioso é inegável a supremacia da forma frente
à matéria. O direito material representa o conjunto de regras, eleitas pela sociedade para
reger de forma segura as relações entre pessoas e / ou coisas que as integram. Tais regras
são referentes a fenômenos da vida ordinária, como a união de duas pessoas, a constituição
de crédito, os atos ilícitos causadores de dano a outrem, as prestações de serviços, a relação
do homem com o meio ambiente e relações de consumo, entre outras.
O direito processual, ferramenta para persecução do direito material, somente
entra em cena para instrumentalizar o pleito de sujeito que se sente lesado em algum de
seus direitos, informando ao Estado o que lhe desagrada e pedindo-lhe solução mediante
invocação do próprio direito material, provoca a instauração do processo137.
Muito embora o papel instrumental do direito processual, ferramenta na
aplicação do direito material, o processo cível ganhou a relevância de protagonista
ultrapassando o próprio direito material nas mais diversas pautas de discussões jurídicas.
136 BRASIL. CNJ. Justiça em números 2019: ano-base 2019/Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ,
2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. Acesso em: 25 out. 2020.
137 DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria geral do novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017,
p. 15.
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Nessa esteira, a maioria dos Tribunais vê seu número de litigiosidade aumentar.
O resultado não poderia ser diferente em um país com mais advogados que o resto do
mundo, em que a cultura litigante impera.
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Mas, de qual maneira combater o alto índice de litigiosidade sem tolher os cidadãos do
amplo acesso à justiça garantido pela Constituição Federal?
Precisamos pensar em soluções fora do guarda-chuva do Poder Judiciário, é
fundamental distinguir acesso à justiça de acesso ao Judiciário. Cabe ao Estado com o
auxílio da sociedade (empresas e cidadãos) possibilitar a célere resolução dos conflitos,
sem a intervenção mandatória do Juiz, ou seja, o papel do Estado está em estimular a
autocomposição, como verdadeiro filtro e catalizador da prestação jurisdicional e por esse
motivo deve fazê-lo, também, fora do Poder Judiciário.
A adoção de políticas públicas que incentivem a autocomposição na educação
básica e desenvolvam ambiente seguro capaz de aproximar e igualar empresas e cidadãos
para que estes tentem solucionar problemas antes de se valer do Judiciário, são quesitos
fundamentais para canalizar a atuação de nossos Juízes onde de fato ela é necessária.
Por vezes, o peso da realidade no entendimento amplo do Direito é esquecido.
Para avançarmos no tema será necessário entender o universo jurídico como força
resultante de outras forças, como direito positivo, realidade e direitos humanos. Esta visão
holística e transversal do Direto construída de forma inovadora pelo professor Ricardo
Sayeg na correlação de física quântica e direito, será fundamental para entendermos a alta
litigiosidade e aplicação multidisciplinar de soluções inovadoras:

O Direito deve acompanhar a evolução humana de racionalização do
universo e de perspectiva da realidade, mediante o seu rigoroso e científico
atrelamento as evoluções da Física e da Matemática. Na linha da relatividade,
tal como desenvolvida por Einstein, embora a Física seja marcada, desde os
primórdios,

pela

consideração

da

experimentação

como

sendo

absolutamente necessária; o empirismo é de importância secundária em
relação ao pensamento puro, que se utiliza da Matemática e da Lógica, como
os instrumentos, por excelência, do desvendar do universo.138
Ao longo dos anos o universo jurídico se blindou de mudanças que pudessem
afetar seu status quo. A cultura do litígio na sociedade brasileira é danosa aos cidadãos e
dificulta a gestão dos passivos judiciais pelas empresas, afugentando investidores. O alto
138 SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. Fator CapH – Capitalismo Humanista – A dimensão econômica dos
Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 2019.
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volume de processos possibilita inovações no campo da jurimetria e pré-processual; mas,
o maior desafio está em romper a blindagem e inovar também fora do guarda-chuva do
Poder Judiciário.
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Por mais contraditório que pareça, esses eventos ocorrem em plena revolução
no universo jurídico, diante de aparato jurídico-tecnológico a disposição dos operadores
do direito capaz de gerar eficiência, bem como dar celeridade e segurança jurídica nas
tarefas processuais. De toda forma nota-se que o gasto com tecnologia – solução que
poderia ser perene e escalável – é inferior a 3% (três por cento). 139
2 CONSUMIDOR.GOV – INOVAÇÃO PRÉ PROCESSUAL E FILTRO NECESSÁRIO NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
A melhor forma de garantir amplo acesso à justiça a todos é viabilizar meios de
solução consensual de conflitos que não necessariamente estejam atrelados à demanda
judicial. Com os atuais índices de litigiosidade pátrios, o poder público precisa estimular a
auto composição, sem que necessariamente exista a tutela e intervenção do Estado.
Como já vimos, não podemos ignorar os custos de aplicação do direito subjetivo
por regras processuais.
A utilização da máquina judiciária gera custos financeiros e sociais,
representados pelo valor anual de R$ 100 bilhões (cem bilhões de reais) gastos em 2019
com o Poder Judiciário140. Mas, também por outros dois custos; o primeiro deles referente
aos transtornos e desafios produtivos causados tanto ao autor quanto ao réu e o segundo
erros na aplicação do direito, pois o processo não se traduz em uma atividade mecânica
de aplicação do direito, mas, antes disso, é uma atividade orientada por fins sociais, que
comportam erros como a condenação de pessoa errada, ou a condenação da pessoa certa,
mas em valor errado.141
Foi pensando neste cenário de judicialização excessiva por vezes de casos de
baixa complexidade, que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), em conjunto
com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e grandes empresas desenvolveram o
139 BRASIL. CNJ. Justiça em números 2019: ano-base 2019/Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ,
2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. Acesso em: 25 out. 2020.
140 BRASIL. CNJ. Justiça em números 2019: ano-base 2019/Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ,
2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. Acesso em: 25 out. 2020.
141 CORREA, Cecília Barbosa Macêdo. Teoria econômica aplicada ao processo civil brasileiro. Revista de
Informação Legislativa, 2013.
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consumidor.gov; serviço público e gratuito para a resolução de conflitos relacionados a
questões de consumo, de fácil acesso e disponível a todos, mesmo para aqueles que não
possuem advogado e não conhecem os trâmites jurídicos, burocráticos para solucionarem
seus problemas.
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Em suma, o consumidor.gov é canal digital que permite a interlocução direta
entre consumidores e empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela
internet, tudo isso antes do ingresso de ação judicial.142
As três principais inovações do Consumidor.gov.br foram:
(i)

Possibilitar contato direto entre consumidores e empresas, em ambiente
totalmente público e transparente, dispensada a intervenção do Poder
Público na tratativa individual; e

(ii)

Introduzir conexão de forma ágil pela internet criando ambiente de fácil
acesso onde o consumidor tem a garantia que sua demanda será analisada e
respondida em prazo fixo.

(iii)

Mensurar e divulgar indicadores de satisfação dos clientes e da capacidade
das empresas de solucionar os problemas gerados pela prestação de
serviços.

Parece algo simples, sem nenhum avanço tecnológico complexo para sua
implementação. Porém, os números foram surpreendentes; dos clientes que procuram a
plataforma mais de 80% (oitenta por cento)143 tem sua demanda atendida, e aqueles que
não têm seus problemas solucionados recebem explicações claras e objetivas sobre os
motivos da negativa.
Após o retrospecto favorável o Poder Público decidiu iniciar piloto no TJDF
conectando GOV e PJE na mesma plataforma. O objetivo era claro, gerar eficiência na
prestação jurisdicional e filtrar demandas de baixa complexidade, empoderando assim os
consumidores na resolução de seus problemas sem a necessidade da tutela jurisdicional.
Fica claro que o sucesso da ferramenta do consumidor.gov está atrelado a
solução de três pontos crônicos: O fácil acesso (internet e mobile); empoderamento do
consumidor; e certeza de tratamento rápido e individualizado da demanda, de tal forma
142 BRASIL. Consumidor.gov.br. Disponível em:
<https://www.consumidor.gov.br/pages/indicador/infografico/abrir#para>. Acesso em: 26 jun. 2020.

143 BRASIL. Consumidor em números. Reclamações de consumo em 2018. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1552676889.94/arquivos/consumidor-emnumeros-2018_portal.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2020.
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que o princípio do amplo acesso à justiça se concretiza de forma mais simples, ágil e ampla
nesta ferramenta do que nos autos de processo judicial.
3 JURIMETRIA VS MACHINE LEARNING:
CONTENCIOSO MASSIFICADO

SOLUÇÕES PARA LITIGIOSIDADE E
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O consumidor.gov configura excelente exemplo da possibilidade de inovar e
combater a alta litigiosidade sem a necessidade da aplicação de tecnologias sofisticadas.
Existem diversas maneiras de aplicar soluções digitais e garantir à sociedade a resolução
célere de seus problemas, sem que se faça uso de instrumentos de inteligência artificial ou
machine learning. Fluxos de trabalhos, estruturação de esteiras jurídicas, escalonamento
de boas práticas, são exemplos de mecanismos que podem alcançar resultados iguais ou
melhores quando comparados às ferramentas tecnológicas.
No entanto, soluções inovadoras passam pela utilização desses instrumentos
tecnológicos. Nessa esteira, é importante destacar que enquanto a Ciência da Computação,
permanece focada principalmente em como programar computadores manualmente, o
aprendizado de máquina se concentra na questão de como fazer os computadores se
programarem, lastreados por experiência e dados.
Ambas as ferramentas, inteligência artificial ou machine learning ainda carecem
de robustez e aplicabilidade no direito, principalmente quando comparamos aos ganhos e
avanços gerados em a outras searas de conhecimento. Porém devem cada vez mais serem
estimuladas em decorrência de seu potencial e relevante função na redução da
litigiosidade no país, bem como na criação de demais soluções inovadoras para o direito.
Por obvio, os usuários (operadores do direito), precisam mudar seu mindset e
entender as novas tecnologias como ferramentas que lhe auxiliarão nas mais variadas
atividades jurídicas, substituindo trabalhos repetitivos, sem desnaturar funções e atividades
intelectuais jurídicas.
Não se trata da criação de juízes ou advogados robôs, mas sim da tecnologia à
serviço do universo jurídico e principalmente da autocomposição e célere resolução dos
conflitos daqueles que mais necessitam.
O cidadão comum que desconhece ou não tem intimidade com o direito, não
raro, elenca como principal crítica do distanciamento do direito a dificuldade de obter
respostas objetivas para perguntas simples. “Faço jus ao meu pedido?”; “Qual a
probabilidade de ganhar este processo?”; “Qual o valor médio arbitrado pelo magistrado?”;
“Em quanto tempo o processo será encerrado?”.
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A ausência de respostas assertivas e objetivas para estes questionamentos não
está atrelada a ineficiência do advogado. O direito é matéria subjetiva e qualquer decisão
depende de julgamento individual e humano.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Porém, se estes mesmos advogados e/ou departamentos jurídicos de empresas
tivessem acesso à totalidade de julgamentos, bem como a demais informações dos
Tribunais, traduzidas em dados estruturados que garantissem a assertividade dos números,
o custo de transação poderia ser melhor mensurado para ambas as partes.
Em outras palavras, a incerteza sobre determinada situação aumenta a
animosidade entre as partes e a esperança de lograr êxito em determinada demanda.
É preciso evitar que o Poder Judiciário seja usado como se loteria fosse. A visão
de dados e estatísticas confiáveis no direito lastrearia decisões mais assertivas antes da
instauração do processo.
Caso alguém que se sentisse lesado em algum de seus direitos tivesse acesso a
dados objetivos sobre chances de êxito, tempo e valores referentes a instauração de um
processo, poderia de forma mais assertiva optar ou não em se valer do Poder Judiciário. A
recíproca também é verdadeira, caso aquele que usurpasse o direito de outro, tivesse a
certeza da condenação, poderia realizar o ressarcimento e evitar os custos financeiros e
sociais do litígio.
Esta solução que tem como base forma de utilização dos dados jurídicos é a
jurimetria, cujo conceito foi exposto por Richard De Mulder em 2010: “Jurimetrics is […] the

empirical study of the form, the meaning and the pragmatics (and the relationships
between those) of demands and authorizations issuing from state organizations with the
aid of mathematical models and using methodological individualism as the basic paradigm
for the explanation and prediction of human behavior.” 144
No decorrer dos anos, ferramentas foram desenvolvidas para alcançar o
conceito de jurimetria ora exposto, mas enfrentaram a falta de padronização e
complexidade dos documentos jurídicos, bem como o alto volume de peças processuais e
decisões.

Porém, as novas tecnologias já citadas de inteligência artificial e machine
learning, utilizadas em informações extraídas dos processos judiciais possibilitaram que
144 Em livre tradução: “Jurimetria é [...] o estudo empírico da forma, do significado e da prática (e das
relações entre estes) de demandas e autorizações emitidas por organizações estatais com auxílio de
modelos matemáticos e utilizando individualismo metodológico como o paradigma básico para a
explicação e previsão do comportamento humano” (tradução nossa). MULDER, Richard De; NOORTWIJK,
Kees van; COMBRINK-KUITERS, Lia. Jurimetrics Please! 2010. Disponível em:
<http://zaguan.unizar.es/record/.../ART--2010-013.pdf>. Acesso em: 25 out. 2020. p. 47.
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corporações, advogados e a própria sociedade possam tomar decisões jurídicas com
embasamento analítico.

(i)

Contenciosa: no cálculo da provisão de processos, no acompanhamento de
aderência de teses usadas, direcionando a interlocução com os magistrados;
e

(ii)

Consultiva: na varredura das ações judiciais de determinada empresa em
processo de due diligence, bem como na avaliação de aderência de cláusulas
contratuais.
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Os avanços são inúmeros, desde auxiliarem operadores jurídicos e a sociedade
em entender de forma mais objetiva o blindado universo jurídico, evitando sua utilização
desarrazoada, até outras utilidades voltadas para grandes corporações que necessitam das
mesmas informações para gerir seus contenciosos de forma eficiente, com dados
estruturados nas seguintes áreas:

Em suma, devemos enxergar esta solução digital como ferramenta de auxílio
aos advogados em tarefas operacionais, fornecendo assim gama importante de
informações que até então eram desconhecidas ou obtidas de forma excessivamente
trabalhosa pelos operadores do direito. E como verdadeiro facilitador para o entendimento
do universo jurídico pelo cidadão que poderá compreender de forma objetiva a prestação
jurisdicional, calculando o custo de transação da demanda.
CONCLUSÃO
O alto índice de litigiosidade nacional não se traduz na resolução das mazelas
que afligem aqueles que mais necessitam da célere resposta do Estado. Da mesma forma,
é necessário prestigiar a importância do Poder Judiciário e em nenhuma hipótese tolher os
cidadãos do amplo acesso à justiça garantido pela Constituição Federal, pilar fundamental
do Estado Democrático de Direito.
Como vimos, a solução passa pela difusão da inovação no universo jurídico;
ampliando e facilitando canais digitais que empoderem o cidadão na solução de seus
problemas sem a intervenção estatal e aproximando e materializando as decisões do Poder
Judiciário para a sociedade.
Inovação é gênero da qual “nova tecnologia” é espécie. Em outras palavras, a
tecnologia é apenas um dos instrumentos pelos quais a inovação se concretiza. Precisamos
entender a importância da mudança de mindset difundida de forma democrática no
universo jurídico, inovação não tem reserva de mercado. O cultivo de solos férteis onde
operadores do direito são estimulados a pensarem de forma diferente, testarem novas
aplicações, simplificarem processos e multiplicarem conexões é a forma muita mais
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duradoura de impregnar inovação no DNA do país, do que a mera aplicação de novas
tecnologias.
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O maior desafio é desenvolver soluções disruptivas que vão além da mera
condução processual para entregar valor as empresas e a sociedade na redução do alto
índice de litigiosidade, diminuindo o custo social do contencioso.
Soluções estas que podem ser encontradas na esfera processual. Exemplo
importante foi a excelente estruturação do microssistema de precedentes idealizada pelo
CPC de 2015. Os precedentes, mesmo que “à brasileira”, como muito bem caracteriza o
Professor Cassio Scarpinella, conferiram segurança jurídica e possibilitaram escala no
julgamento de processos massificados145, de forma mais célere, o que se traduz na
eficiência do Poder Judiciário.
Já o robustecimento da conciliação e mediação, escrito pelo mesmo diploma,
não atingiu seu objetivo, pois “se não houver mudança na estratégia na solução de

conflitos, com intensa utilização de meios alternativos, previsto o engajamento de todos
os lidadores do Direito, incluídos os servidores da Justiça, e o treinamento dos estudantes,
desde os bancos acadêmicos, dificilmente se conseguirá alcançar o objetivo de amplo e
irrestrito acesso a uma ordem jurídica justa, que nos encaminhe à mudança de
mentalidade”146
Tal inovação precisa ser a ferramenta usada pelo Estado e pelos operadores do
direito na criação de soluções fora do Poder Judiciário, distinguindo acesso à justiça de
acesso ao Judiciário.
Como foi dito na introdução deste artigo, fica claro a relevância do Direito
Quântico na construção das soluções propostas. É necessário o Estado entender de
maneira transversal o direito, este é o significado do Direito em Singularidade Jurídica
integral, pois o multiverso jurídico composto por Positivismo, Realidade e Direitos
Humanos é a expressão do papel do Estado em como melhor servir a sociedade.147
Em outras palavras, o entendimento do Direito Quântico demonstra que a força
resultante do multiverso jurídico não necessariamente se consubstancia na instauração
processual; esta é força importante, porém subsidiária na concretização do direito dentro
145 SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento
comum, processos nos Tribunais e recursos, vol. 2. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2021.
146 NETO, Caetano Lagrasta – Mediação e gerenciamento do processo : revolução na prestação
jurisdicional : guia prático para a instalação do setor de conciliação e mediação. São Paulo: Editora
Atlas, 2013.
147 SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. Fator CapH – Capitalismo Humanista – A dimensão econômica dos
Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 2019.
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da sociedade. Ou seja, é papel do Estado pensar, também, em soluções, fora da
abrangência do Poder Judiciário. demonstrando a importância das demais forças
multidisciplinares.
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O descompasso pode aumentar na atual crise de saúde, os impactos sociais e
financeiros decorrentes dos reflexos gerados pelo isolamento social e em alguns casos
extremos pelo lockdown, agravam os conflitos na sociedade. Cancelamentos de eventos e
viagens, alterações de regramentos por medidas provisórias, descumprimentos
contratuais, insuficiência financeira e atrito nas relações trabalhistas, são apenas alguns
exemplos das discussões que deverão ser absorvidas pelo Poder Judiciário já saturado pela
demanda atual.
Novas necessidades surgem na sociedade de forma cada vez mais constante, o
coronavírus foi apenas catalisador deste processo. O comércio digital ganhou mais de 5
(cinco) milhões de consumidores que na opinião das maiores varejistas “vieram para ficar”;
por outro lado a proliferação das “lives” se desidratou com o passar do tempo, diminuindo
em mais de 60% (sessenta por cento) as buscas por esta forma de entretenimento. O
importante é separar o joio do trigo e identificar as tendências perenes que persistirão
após o término dos efeitos econômicos decorrentes do isolamento social, segregando-as
das necessidades provisórias.
O universo jurídico necessita mudanças de “mindset” que prestigiem o acesso à
justiça de forma ampla e por vezes fora do guarda-chuva do Poder Judiciário. A garantia
do acesso ao Judiciário é inócua sem que haja a resolução célere e efetiva dos conflitos. O
mesmo seria garantir acesso à saúde e não ter leitos de UTI suficientes para atender a
população; pois se todo o cidadão que se sinta lesado em algum de seus direitos, solicitar
ao Estado prestação jurisdicional, continuaremos com o Judiciário sobrecarregado e
incapaz de responder as demandas que lhe são solicitadas de forma célere e eficiente.
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RESUMO: O presente artigo discorre sobre reforma tributária tão questionada e debatida
em momentos de crise econômica, de um lado os governantes buscando arrecadar mais,
do outro lado os contribuintes, querendo menos impostos. Neste diapasão o escopo do
presente trabalho objetivou uma reflexão das definições dos tributos do país, formas de
recolhimento do Simples Nacional como espécie de unificação tributária, e a perspectiva
de possibilidade de implementação do imposto único a partir da PEC 474/2001. Proposta
que promete quebra de paradigma, inovação a altura dos anseios dos governantes e
contribuintes, visa aumento de arrecadação com menor carga tributária, ampliando os
serviços ofertados pelo Estado. Assim, trilhou a pesquisa por fontes bibliográficas
qualitativas, com referenciais em propostas de emendas à Constituição Federal, artigos
científicos, doutrinas e legislação brasileira. Destarte, a primeira parte trabalhou-se os
conceitos gerais de tributos, reflexão do Simples Nacional. Na segunda parte a busca pela
viabilidade de implementação do imposto único. Na terceira parte abordagem do
alinhamento colaborativo do avanço tecnológico, a moeda digital em ascensão para o
implante da propositura delineada no discorrer desta pesquisa, e por último as
considerações finais que não descartou a perspectiva futura de impostos menos
anestésicos ao contribuinte.
Palavras-chave: Reflexão; Política; Imposto único; Viabilidade de implementação.
1.INTRODUÇÃO
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Reforma tributária é um tema bastante debatido ao longo da história do Brasil,
e de toda nação mundial, sendo mais acentuado em tempo de crise econômica,
principalmente. Diversos motivos para justificar a reforma tributária são apresentados, por
exemplo: a carga tributária brasileira é alta, bens e serviços se tornam mais caros por conta
dos impostos, demonstração dos custos da cesta básica com impostos, sem os impostos,
ou com carga tributária reduzida são simuladas, acompanha, ainda, os motivos a
quantidade de legislação que se torna complexa com tantos ajustes que encarece os custos
do governo para fiscalizar o cumprimento da arrecadação. Por esses e outros motivos que
existe no Congresso Nacional projetos de emendas à Constituição Federal, PEC de nº 45 e
110 de 2019, que tratam da unificação de tributos federais. Mas desde 1998 que o
economista Marcos Cintra, secretário da Receita Federal do Brasil, à época, defende a
unificação dos impostos, afirmando que os custos de administração do governo com o
Imposto Único seriam significativamente reduzidos, e portanto tornar-se-ia possível uma
redução na carga tributária, sem redução nos serviços prestados pelo governo,
apresentado e discutido por meio da PEC, 474/2001.
Neste artigo pretende-se entender quais impostos terão possibilidade de ser
unificados. Coligando à tecnologia que é uma ferramenta em constante inovação, tem
contribuído inexoravelmente, em todas as áreas que se possa imaginar. Neste período de
pandemia a tecnologia tem dado sua contribuição, colocando o mundo em movimento. É
neste sentido que se percebe a possibilidade da implantação do imposto único, reduzindo
os custos com a simplificação, procedimentos eficientes para arrecadar, possibilidade de
redução tributária, aumentando a base contributiva, possibilidade de aumento de
arrecadação em detrimento da sonegação de impostos.
Considerando a relevância da matéria pretende-se, em suma, buscar
esclarecimento sobre quais impostos têm possibilidade de unificação, a forma que será
implantada, a contribuição da tecnologia para a efetivação do imposto único. Para tanto,
a primeira parte deste artigo tratará os conceitos de maneira geral sobre tributos com
ênfase aos impostos correlatos à propositura estudada, bem como uma abordagem sobre
o Simples Nacional, sistema de tributação simplificada criado em 1996, para Micro e
Pequenas Empresas, Lei nº 9.317/1996, e enfoque dos impostos unificados. Na segunda
parte será contextualizada a abordagem sobre a unificação de impostos federais, onde
serão analisadas as fontes existentes que trata da unificação de impostos.
Na terceira parte o desenvolvimento da pesquisa, as fontes bibliográficas da
legislação brasileira. A pesquisa e formatação no modelo de artigo científico será
desenvolvida sob a metodologia de pesquisa bibliográfica, análise e abordagem
qualitativa, pelo método exploratório e dedutivo, buscando esclarecimento do tema de
maneira que ao final possa proporcionar resposta à problemática deste artigo que busca
analisar vantagens e desvantagens para o governo e contribuintes e demais atores
implicados na implementação do imposto único federal no Brasil. O presente estudo tem,
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ainda, finalidade de contribuir com informações que possa levar ao leitor conhecimento
científico e meio para reflexão deste tema em debate, e bastante relevante para o país.
2.CONCEITUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E ABORDAGEM DO SIMPLES NACIONAL
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Antes de adentrar propriamente ao objeto de estudo deste artigo sobre a
viabilidade de implantação do imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e
de créditos e direitos de natureza financeira, apelidado por Imposto Único, faz-se
necessária elencar e conceituar tributos conforme a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 - CRFB, e legislação infraconstitucional.
A Constituição Federal no Capítulo I, que trata do Sistema Tributário Nacional,
estabelece cinco espécies de tributos, a considerar: impostos, taxas, contribuições de
melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, essa classificação em
espécies tem como objetivo o aparato tratamento jurídico.
O Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, conceitua
tributos como: “Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” Para melhor entender
as finalidades dos tributos assim são classificados segundo Mazza, (2021, p. 124):

Quanto à função:
a) tributos fiscais: cobrados com finalidade meramente
arrecadatória, para prover os cofres públicos de recursos aptos a
custear o aparelho estatal. Exemplo: Imposto de Renda;
b) tributos extrafiscais: instituídos pelo Estado com objetivos
predominantemente sociais ou políticos, e não com a simples
finalidade de obter recursos financeiros. Tais tributos atuam
estimulando ou desestimulando comportamentos do contribuinte.
Exemplo: Imposto Territorial Rural progressivo para desestimular
propriedades improdutivas;
c) tributos parafiscais: arrecadados por pessoa diversa daquela que
detém a competência constitucional para sua criação. Exemplos:
contribuições sindicais e anuidades dos conselhos de classe.
Em vista as particularidades quanto à função de tributar requer aprimoramento
constante da legislação visando o equilíbrio da máquina administrativa estatal. Assim,
considerando a organização político-administrativa do Brasil composto pela União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
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Constituição, Art. 18 CRFB. Desta forma, faz-se necessária uma rápida observação na
divisão de competência, conforme alude Mazza (2020, p. 125):

a) tributos federais:
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I – importação de produtos estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados;
III – renda e proventos de qualquer natureza;
IV – produtos industrializados;
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
VI – propriedade territorial rural;
VII – grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
b) tributos estaduais:
I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior;
III – propriedade de veículos automotores.
c) tributos distritais: de competência do Distrito Federal. O Distrito
Federal é competente para instituir os tributos estaduais e os
municipais (art. 147, c/c art. 155 da CF);
d) tributos municipais: aqueles de competência dos Municípios.
Quanto aos impostos, estabelece o art. 156 da CF: Compete aos
Municípios instituir impostos sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana;
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos
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a sua aquisição;
III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155,
II, definidos em lei complementar.
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Diante da análise da função e competência dos tributos federais, estaduais, distrital
e municipal, seguida da classificação em tributos fiscais, extrafiscais e parafiscais. Os
tributos são, ainda, ordenados por vinculados ou desvinculados. Os Vinculados
pressupõem uma contraprestação estatal a ser por eles retribuídos, exemplo às taxas e
contribuição de melhoria.
Os tributos desvinculados ou não vinculados, não tem uma contraprestação
definida do ente federativo relativa ao contribuinte, são os impostos, assim leciona Mazza
(2020, p.126).
Ademais os impostos podem ser declaratórios e regulatórios. Os impostos
declaratórios ao ser recolhidos necessita de preenchimento do contribuinte ou responsável
pelo pagamento, tais como guias, carnê, darf, formulários, etc. São exemplos de impostos
declaratórios: IPI, ICMS, ISS, IPTU, ITR, IR, INSS, FGTS, (portaltributario.com). São exemplos
de impostos regulatórios: Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE), Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Os
impostos são federais regulatórios tem a função de proteger setores da economia, são
flexíveis e pra atender a tempestividade são alterados por decretos presidenciais (SILVA,
2013).
2.1 ABORDAGEM DO SIMPLES NACIONAL, EXEMPLO DE UNIFICAÇÃO DE IMPOSTO
O Simples Nacional foi cognominado e instituído pela Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, com o nome oficial de Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte. Define o Art. 12 que se trata de Regime Especial de
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Artigo 3º conceitua Microempresas ou empresas de pequeno porte, para os efeitos
desta Lei Complementar a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual
de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406,
Código Civil, 2002. Para o enquadramento aos benefícios desta Lei foi estabelecido no art.
3º os limites de faturamento de receita bruta, como sendo: “[...] o produto da venda de
bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais [...]”. Demais situações de
enquadramentos e
desenquadramentos elencados na Lei nº. 123 e não citados por entender desnecessárias
para o entendimento deste artigo.
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2.2 ABRANGÊNCIAS DOS TRIBUTOS
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A abrangência e forma de pagamento são definidos nos Artigos 12 e 13, Lei nº.
123. No art. 12 trata da forma de pagamento desses tributos denominando de “[...] Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional” e no art. 13 define a
periodicidade do pagamento e elenca os encargos unificados, assim expressos:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes
impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o
disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso
XII do § 1o deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade
Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e
da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de
prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
Exceções ao caput do art. 13, assim estabelecido no § 1º O recolhimento na forma
deste artigo não exclui a incidência de outros impostos ou contribuições, devidos na
qualidade de contribuinte ou responsável, devendo ser observada a legislação aplicável às
demais pessoas jurídicas:

I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
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II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;
III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos
Nacionais ou Nacionalizados - IE;
IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
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V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos
auferidos em aplicações de renda fixa ou variável;
VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na
alienação de bens do ativo permanente;
VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF;
VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS;
IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao
trabalhador;
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do
empresário, na qualidade de contribuinte individual;
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos
efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas;
XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na
importação de bens e serviços;
XIII - ICMS devido.
Cabe lembrar que a inclusão do ICMS e do ISS ocorreu com a alteração da Lei nº.
123, pela Lei Complementar (LC) nº. 155, de 2016, modificando o codinome de Simples
Federal para Simples Nacional.
A pesar da quantidade de tributos unificados, caput do art. 13, outros tantos são
exceções notadamente no § 1º, da Lei nº 123, retro, para efeito desta Lei do Simples
Nacional. Nesta ocorrência, observa-se que há ainda um custo alto para o empresário e
para o poder público harmonizar toda essa engrenagem, não aparentando tão simples
assim, a vigilância desta norma.
2.3 ASPECTOS FAVORÁVIES E DESFAVORÁIS DO SIMPLES NACIONAL
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Tem vantagem para os empresários optantes e enquadrados nas especificidades
do Simples Nacional, o benefício de desequilíbrio na competitividade do mercado, assim
ancorado no art. 146-A da Constituição e da Emenda complementar n. 42/2003, que prever
a criação de mecanismos voltados para a prevenção de desequilíbrios da concorrência
entre empresas, com enquadramento diferenciado e favorecido.
A assim foi estabelecidos critérios especiais de tributação para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, sendo necessária a vigilância para avaliar periodicamente a
funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o
desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, para a efetividade na aplicação dos mecanismos da Lei complementar nº.
123/2006.
Neste tratamento diferenciado faz presente na tributação como também na
partilha dos tributos proporcional às alíquotas aplicadas entre a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, respeitando a autonomia nos moldes federativo, estabelecido pela
Contribuição Federal/1988. Para tanto o recolhimento unificado na forma centralizada, e
o partilhamento dos recursos pertencentes aos respectivos entes federados será de
imediata repassado, sendo vedados qualquer retenção ou condicionamento ao arrepio da
lei. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança compartilhadas pelos entes federados,
adotando o cadastro nacional único de contribuintes.
Conta ainda como benefício para as empresas optantes e enquadradas no sistema
Simples Nacional o custeio administrativo e gerenciamento para com o fisco, pelo fato do
tratamento diferenciado como pagamento dos tributos em uma só guia chamada de
Documentos e Arrecadação Simplificada (DAS) reunindo todos os oito tributos, critérios
em licitações públicas, menor carga tributária, desoneração da folha de salários, e
informação declaratória simplificada ao fisco, em fim redução da burocracia para esse
seguimento, bem como resolver demandas nos juizados especiais.
Da mesma forma governos federados tem a vantagem no sentido de fiscalização
e acompanhamento do fisco, redução do informalísmo, de empreendimento e de políticas
pública de geração de emprego e renda.
Pontua como desvantagem para adesão ao Simples Nacional dentre outros
obediências a interstícios para adesão, limites de faturamento anual, limites de faturamento
de exportação, limites de faturamento com participação de duas ou mais empresas, tipos
de atividade econômica, periodicidade anual para adesão, podendo perdurar um ano a
adesão ao regime simplificado. Segundo, Camargo (2018, p.151), é extensa a lista de
vedações estabelecida na Lei do Simples Nacional, mesmo sendo micro ou pequenas
empresas, dependendo da atividade exercida, situação jurídica dos titulares, situação fiscal.
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Neste sentido, Reinan Gabriel (F. JOGO &, 2017), menciona: “[...] Porém, a partir de
janeiro de 2016, este regime de tributação, que era simples, passou a ser burocrático,
ameaçando a permanência das empresas neste regime”. Tratando de novas obrigações
acessórias para as empresa optante do Simples Nacional, que é a diferença de alíquota de
ICMS sobre operações interestaduais, elevando indiretamente a carga tributária das
empresas deste seguimento.
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Ademais, a incidência da tributação sobre o faturamento independendo da
empresa esteja em situação econômica favorável ou não. Sendo recomendado o
planejamento tributário de forma continuada a fim de averiguar as vantagens e
desvantagens do seguimento e adesão a um ou outro regime tributário.
3.VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO IMPOSTO ÚNICO FEDERAL NO BRASIL
Aqui tratando da perspectiva futura aborda a viabilidade de implementação do
imposto único federal no Brasil, uma inovação, quais as vantagens e desvantagens para o
governo e contribuintes, após uma breve explanação do sistema unificado de arrecadação,
o Simples Nacional, similar por si tratar de unificação de vários impostos, mas diferente da
propositura do Imposto Único por se tratar de sistema com base contributiva abrangente
e fato gerador com incidência tributária a movimentação financeira nas instituições
bancárias, ou sobre débito bancário, enquanto que o Simples Nacional o fato gerador,
incidência tributária, é a receita bruta auferida no período determinada pela Lei.
A sugestão de Imposto Único surgiu como proposta de emenda à Constituição
Federal denominada de PEC 474/2001, de autoria do Professor Marco Cintra de
Albuquerque, cuja proposta fora encaminha à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, que opinou sugestivamente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituição nº 474/2001.
Publicado em fevereiro de 2002, no Diário da Câmara dos Deputados, a PEC
474/2001 com o seguinte preâmbulo:

Art. 1° Esta proposta de emenda constitucional tem por escopo
introduzir, no arcabouço fundamental do sistema tributário
nacional, a figura do imposto único federal, incidente sobre
movimentações e transações financeiras, sob a dupla forma jurídica
de imposto arrecadatório genérico e de contribuição social para o
financiamento da seguridade social.
Para tanto, alterações e acréscimos aos artigos da Constituição Federal de 1988, a
saber: Art. 2° da PEC 474/2001, ficam alteradas as redações do art. 150, 111, "b" e § 1°, que
trata de limitação de tributar; art. 153, 111, e §§ 1°, 2° e 3°, que trata de impostos da União;
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art. 159, I, "a", "b", "c", "d" e §§ 2° e 3°; que trata de atribuição a União a repartição tributária,
e art. 195, I, tratando das disposições gerais da seguridade social. Demais alterações e
acréscimos à Constituição vide inteiro teor da PEC 474/2001, até então não aprovada pelo
Congresso Nacional.
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3.1 DA TRAMITAÇÃO
Resumindo as datas mais impactantes de tramitação da PEC 474/2001, vejamos:
em 13 de dezembro de 2001, apresentação e leitura da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC/2001) pelo Deputado Marcos Cintra, seu criador; em 09 de abril de 2002 a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania aprova parecer pela admissibilidade. Em 29 de
abril de 2002, é criada a comissão especial por ato da presidência da câmara dos deputados
denominando-a de PEC 474-A de 2001, e mais uma vez aprovado sua admissibilidade, em
seguida por algum tempo engavetada.
Voltando ao debate em 19 de maio de 2008, com pedido de apensamento de
diversas outras PEC’s, inclusive a PEC 474 à proposta por requerimento (nº 2744/2008) do
deputado José Pimentel (PT-CE), sendo, portanto, indeferido conforme consta no Diário da
Câmara dos Deputados (DCD de 11/06/08 p. 25906 col. 02). Por último sendo arquivada
em 22 de dezembro de 2010, tendo como motivo prejudicado pela aprovação da PEC
507/2010, que tratou de prorrogação por tempo indeterminado, o prazo de vigência do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, aparentemente por vontade política dentre
outros interesses alhures à própria matéria.
Destarte, com o objetivo de desburocratizar, de simplificar a compreensão, de
redução dos custos operacionais, da sonegação, da desigualdade tributária, e
consequentemente aumentar a base contributiva, ser mais equânime em sua forma de
tributar, o autor de Imposto único apresentou a posposta de Emenda Constitucional, PEC
474/2001, intitulado de Imposto Único, objetivando o aperfeiçoamento do Sistema
Tributário Nacional e o financiamento da Seguridade Social, estabelece normas de
transição e dá outras providências.
Baseado em dizer que sempre que há uma crise financeira o Brasil recorre em
majorar um imposto ou mesmo a criação de novos impostos. Que os estados e municípios
sempre estão em busca de aumentar a arrecadação, criando assim um círculo vicioso,
consequentemente quem estão submetidos a essa sobrecarga tributária, contribuintes,
tendem a sonegar.
O mercado eletrônico é uma realidade crescente e sem dúvida um mudo de grande
avanço em sentido exponencial, novas instituições financeiras digitais surgiram facilitando
e dando praticidade para o negócio, consequentemente novas formas comerciais tem
surgido, o que justifica o aprimoramento e ampliação da base contributiva.
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Por estas e muitas outras razões é que a proposta do Imposto Único surge como
uma alternativa para recuperar e ampliar base de tributação no Brasil, coibir a evasão e
sonegação, ser instantâneo. Desonerar o setor formal da economia que tem custo elevado
com a tributação. Buscar meios legislativos de modo a integrar o setor informal a pagar
impostos e contribuições, mediante parceria com a rede bancária e como fato gerador a
débito em conta corrente.
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Para Cintra (2003, p. 8), quando se fala em reforma tributária a discussão gira em
torno de duas correntes, a primeira baseada nos conceitos tradicionais de finanças
públicas, dos impostos declaratórios. Sendo criticada pelos contemporâneos que significa
dar continuidade dos modelos ultrapassados em vista a globalização e pelos impactos da
era da automação eletrônica, em outras palavras, continuar com o mesmo sistema significa
apenas aperfeiçoamento de sistema obsoleto. A segunda corrente inovadora e baseia nos
impostos não declaratórios, cuja arrecadação se dar mediante o processamento de dados
via sistema bancário.
Tem-se a impressão de que o imposto único federal, ou imposto sobre transações
financeira, ou ainda, imposto sobre débito bancário, seja realmente único, mas é apenas
sugestivamente apelido popular, pois o nome oficialmente indicado seria “imposto sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira”.
Também não se poderia chamá-lo de tributo único, pois não abarcaria as taxas e nem as
contribuições especiais e econômicas. A priori, a pretensão seria de unificar alguns
impostos federais declaratórios, inclusive encargos patronais, e não se tornar unicamente
um só imposto, pois não abrangeria os impostos regulatórios que são necessários para
controle de políticas públicas de preço e consumo, assim consente Cintra (DCD. 2002
p.2459, col. 2).
3.2 VANTAGENS E CONTROVÉRSIAS
A proposta do Imposto Único, divulgado na imprensa e debatido no Congresso
Nacional e em palestras por todo país desde 1990, contém características de solução para
desburocratizar e reduzir custos operacionais, ampliando o alcance contributivo, em
substituição ao atual sistema tributário considerado complexo dentre outros adjetivos,
ambas as partes governos e contribuinte, serão beneficiados, neste sentido justifica o autor
da proposta:

Em outras palavras, há que se buscar formas de fazer todos
pagarem tributos, pois assim, os que hoje pagam em excesso como os assalariados registrados e as empresas no setor formal da
economia - pagarão menos; e os que pagam pouco - como os
sonegadores e os setores informais - passarão a pagar mais,
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arcando com sua justa parte no custeio das atividades públicas
brasileiras. Cintra (DCD. 2002, P. 2451).
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A certeza que se tem é a necessidade de reforma tributária seja qual for a forma,
pois o mundo eletrônico, da moeda digital, das instituições financeiras digitais somadas a
globalização tem essa característica constante de mudança em período curto de tempo,
isso favorece as alterações de tributar utilizando esses meios digitais.
O Imposto único ou unificado incidente na movimentação financeira como queira
chamá-lo seria menos agressivo e perceptivo pelo contribuinte no momento do
pagamento do imposto, que fica semelhante a débito automático em conta bancária.
A opção de implementar imposto sobre movimentação financeira justifica se
também pelo volume de inadimplência do recolhimento de tributos, que o contribuinte
tende a deixar para pagar o imposto no último momento ou não pagando
tempestivamente, isto gera um desgaste no planejamento governamental com frustração
de receita e consequentemente maiores dispêndios administrativos com a fiscalização.
Neste sentido menciona Cintra, Rangel (2003 p. XIX):

A sociedade de massas não comporta mais aquele imposto cujo
pagamento era um ato consciente de adesão ritual ao Contrato
Social. Prevalece, hoje, a preferência pelo “imposto anestésico”. O
bom senso recomenda, então, edificar fórmulas indiretas e
automáticas de tributar proporcionalmente a todos, sem exceção,
preferencialmente sem apelo a valores e à consciência ética. A
movimentação financeira é a base que satisfaz esse desafio.
Assim, formaria uma consciência moral de que o pagamento tempestivo é menos
oneroso e também ficaria em dia com as obrigações acessórias fiscais, desobrigando o
contribuinte do ato da emissão de guias arrecadatórias. Conta ainda com ampliação do
leque contributivo em contrapartida da redução de elisão e da evasão fiscal.
Sem prejuízo dos demais tributos extrafiscais e parafiscais, conta como vantagem
caso seja implantado o imposto único “[...] concentrar em uma única fórmula simples,
automática, transparente, universal, [...], a essência financeira do tributo, que é a
arrecadação de receitas necessárias ao financiamento da atuação genérica do Estado.”
Cintra, Rangel (2003 p. XXIV).
Sendo assim, o imposto único traria também a vantagem na eficácia de
arrecadação, pois eliminaria a ação por parte do contribuinte dos atos de recolher o tributo
em determinado prazo e da ação declaratória. Com o sistema de imposto único eliminaria
a retenção por parte do comerciante e responsável que nem sempre repassaria as receitas
ao governo tempestivamente. Com a propositura do imposto único faz com que esses
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recursos cheguem de maneira mais rápida aos cofres públicos desonerando e eliminando
os recursos em mãos de terceiros inadimplentes.
Em verdade seria isso mesmo, aludem os defensores do imposto único em duas
situações, a primeira que a alíquota é em torno de dez vezes menor do que o sistema
tradicional atual. Na segunda situação que ninguém ficaria parodiando em movimentar
dinheiro de sua conta bancária sem um fim econômica, que seja próprio ou de terceiros.
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Neste contexto afirma Cintra, Rangel (2003 P. XXXI): “Observe-se que a adoção da
base das movimentações financeiras é perfeitamente compatível com a construção de
mecanismos de ajuste capazes de tornar a incidência periódica do imposto mais justa e
mais adequada à variedade das situações individuais.” O autor ainda se posiciona que seria
preferível aderir a uma incidência grosseira, dando preferência pela simplicidade, de baixo
custo operacional, pelo fim do regime declaratório, e não está sujeito a severas e contínuas
obrigações e averiguações fiscais, à submissão da incidência que requer demandas
frenéticas, com dependências duradoras com tempo de prescrição e árduo com o Fisco.
Opositores à proposta da PEC 474/2001, questiona os recursos saindo da conta do
cidadão sem motivação econômica, ou seja, por uma troca de favores entre famílias, este
valor sem motivação econômica seria tributada duas vezes sem que tenha gerado renda
em ambas as contas movimentadas, ou seja, tributa na ida e na devolução.
Segundo Cintra (2002, p. 32), O imposto único, isenta as saídas de recursos que
tenham como destino investimento financeiros em poupança, títulos e valores mobiliários,
restando ao sistema financeiro bancário a parametrização dessas isenções por meio de
contas bancária denominada de contas espelho. As exceções são comumente
acompanhadas de todas as normas, para as regra do imposto único não seria diferente,
assim o autor e criador da proposta do imposto único propõe particularidades para
comercialização ou circulação de cigarros, bebidas, perfumes, drogas, armas, e eletrônicos
sofisticados, etc.
Ademais, considerando a implantação de imposto único federal
consequentemente a extinção do IPI e do ICMS, numa segunda fase em que haveria adesão
estadual, reduziria os custos tributários e no mesmo sentido o barateamento na circulação
desses produtos, tornando indesejado pra o controle de quem os pratica. Sendo assim,
não está descartáveis políticas públicas que tenha como objetivo ajustamento do tributo
sobre movimentações financeiras, como instrumento interventivo, em observação ao
instrumento jurídico tributário art. 149 da Constituição Federal, sobrevivendo assim as CIDE
dos combustíveis e ampliando aos demais produtos que requer controle por parte do
poder público.
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Passado todo esse tempo, desde a proposta iniciada em 2001 por Marco Cintra e
o arquivamento no ano de 2010, reacendendo a ideia, segundo Revista Exame (2019,
online), o atual Ministro da fazenda em 2019 (Guedes), fez promessa que irá cria o imposto
único federal, com fusão de 3 a 5 impostos, sem mencionar quais, afirma que os impostos
ainda que federal maior parte da arrecadação será compartilhado com municípios.
Neste sentido, estudo realizado por especialista do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) divulga análise que avalia o impacto numa expectativa de 10
anos, até 2033, duas novas PEC’s nº 45 e 110/2019, que prossegue no Congresso Nacional,
versando sobre unificação de impostos federais, estaduais e municipais, (PIS, Cofins, IPI,
ICMS e ISS), em novo cenário de tributação que seria sobre o consumo de bens e serviço,
neste viés, diferentemente da incidência proposta da PEC 474/2001, arquivada em 2010.
Apesar da experiência do imposto provisório sobre movimentação financeira
(IPMF, alíquota de 0,35%), que tinha objetivo específico para melhoria do sistema de saúde
pública, em curta duração ocorrida no ano de 1994. Sendo mais tarde em 1997,
ressuscitado na figura de contribuição provisória sobre movimentação financeira (CPMF),
com alíquota de 0,2%, e depois foi elevada para 0,38%, perdurando até 2007. Esta sem
destinação especial, potanto desvinculada, ou seja, para atender os gastos do governo em
qualquer área.
Ante a experiência com o IPMF e coma CPMF, os próprios apoiadores da proposta
do imposto único temia certa dificuldade para aprovação, vejamos depoimentos de Cintra,
Campos (2003, P. XLV):

Infelizmente, a metodologia simplificadora do imposto único foi
desmoralizada pelo fato de ter o governo por duas vezes – no caso
do IPMF (1993) e da CPMF (1996) - aproveitado a “metodologia”
automática do imposto sem lhe absorver a “ideologia”
simplificadora. Trata-se de um instrumento sofisticado que se
tornou grosseiro pelo mau uso, como se um florete de esgrima
fosse utilizado para cortar cana.
A Proposta do imposto único federal parece não ter agradado os interesses
econômicos empresariais e classes políticas, dominantes, pois o debate no Congresso
Nacional não fluiu ao longo dos anos desde o início da PEC 474/2001, até a sua discreta
justificativa de arquivamento em 2010. Vejamos o que disse o secretário executivo do
comitê gestor do Simples Nacional, apontando a necessidade de reforma tributária:

[...] o Simples Nacional está demonstrando que é possível a gestão
e a atuação integrada entre a Receita Federal do Brasil, os Estados
e Municípios, representando um verdadeiro exemplo de
federalismo. Além de significar uma verdadeira reforma tributária
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para as microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples
Nacional está apontando caminhos para a reforma tributária das
demais empresas, a partir da nossa experiência. Santiago (Brasil,
2010).
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Ainda que não se tenha uma proposta de ampliação do sistema Simples Nacional,
a sociedade de um lado anseia tributação menos burocrática e mais justa. Enquanto do
outro lado, o governo, sente a necessidade de arrecadar mais pra melhor atender a
necessidades exponenciais das principais demandas da população com saúde, educação,
emprego e moradia.
3.3 CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA
É evidente no mundo a opção pelos meios eletrônicos, pela praticidade, rapidez,
desempenho, garantia e segurança do resultado alcançado. Assim este fenômeno que
engloba todos em busca de padronização de procedimento, da melhor produtividade, da
melhor performance, acessível a todos. Desta forma acredita que é possível inovar, quebrar
paradigma e com proposta audaciosa como é chamada pelo autor da PEC 474/2001. Assim
mencionando, Cintra (2003, p. 09):

Em realidade, o desenrolar desse debate tenderá a se tornar cada
vez mais previsível, na medida em que dois fenômenos
fundamentais na história contemporânea imporão um desenlace
inevitável nesta polêmica em favor da corrente não-declaratória.
Referimo-nos, em primeiro lugar, à revolução tecnológica da era da
informação e, em segundo plano, mas não menos importante, ao
fenômeno do atual processo de globalização das relações
econômicas mundiais.
O cenário da informação tecnológico alterou profundamente o comportamento
da sociedade seja no consumo, hábito, recebimento e compartilhando de conhecimento,
neste diapasão a tendência é que se faça reforma tributária com melhor utilização da
tecnologia, desburocratizando os procedimentos de pagamento para o contribuinte e
ampliando o leque contributivo, em vez de criar ou majorar impostos.
Seguimentos da sociedade sejam formais ou informais têm encontrado no sistema
tecnológico e por meio da utilização da rede bancária, a exemplo da máquina de cartão de
crédito, transferência bancária, e por último o pix (pagamento instantâneo), maneiras
fáceis, intuitiva, praticidade, agilidade, segurança e controle para impulsionar seus
negócios.
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Neste sentido, Cintra (2003, p. 10), justifica a necessidade de reforma tributária
mais profunda: “[...] A produção tornou-se intangível e desmaterializada, o que vem
tornando mais ineficaz a continuidade dos mecanismos convencionais de apuração e
fiscalização de impostos.”.
Ademias, com a contribuição tecnológica o Estado na pessoa de seus governantes
terão dados que lhes favoreçam enorme agilidade em coletar dados, processar, tomar
decisões, controlando e divulgando informações em massa, influenciando as expectativas
de relacionamento entre governo e governados.
O autor da PEC 474/2001, escreveu há vinte anos como se estivesse hoje, sobre a
utilização tecnológica bancária, veja só o que disse em 2002, Cintra, (2002, DCD p. 2454):

[...] A informatização bancária e o desapreço pelo dinheiro em
espécie, ou preferência pela moeda escritural, são dois requisitos
básicos para a implementação do IMF como imposto eletrônico. O
Brasil avançou, nesses dois requisitos, provavelmente mais do que
qualquer outro país do mundo, [...] O Brasil tornou-se,
reconhecidamente, um dos países mais avançados do mundo em
tecnologia bancária implantada e em generalização do uso de
contas bancárias.
Não restam dúvidas quanto o Brasil e o mundo vivem conectados, ilimitada e
inesgotável é a atuação e a utilização da tecnologia no convívio das sociedades mundiais.
Contextualizando segundo site CNN-Brasil, dados do Banco Central informa que foram
abertas 14 milhões de novas contas bancárias em 2020, justificando o aumento por motivo
da utilização do PIX e da criação do auxílio emergencial do governo federal.
Para Cintra em PEC 474/2001 (DCD, 2002, p. 2454), “[...] A movimentação de moeda
eletrônica espelha toda a atividade econômica e engloba todos os fatos tributáveis
aderentes aos fluxos econômicos [...]”. Ante a menção do autor da proposta de unificação
de impostos, que a tributação baseadas nos fluxos econômicos tem o proveito da base
tributável unificada com perspectivas extraordinárias. Assim encerra com a sugestiva da
PEC em primeira leva, que se deve implementar a unificação dos impostos federais e em
segundo momento com adesão dos estados e municípios, respeitando nos termos da
Constituição Federal o pacto federativo. Mencionando, ainda, que o mesmo impulso
tecnológico com que se arrecada retirando da conta bancária do contribuinte, ao mesmo
tempo distribuiu aos entres federados, quais sejam: união, estados, distrito federal e
municípios as suas respectiva receita arrecadada.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considerando o arquivamento da PEC 474/2001 no ano de 2010, sem uma
justificativa plausível, e ressurgimento de outras PEC’S (45 E 110/2019), semelhante no
tocante a unificação de impostos federais, estaduais e municipais, respectivamente, porém
com base de incidência tributária distinta da PEC 474/2001.
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Esta pesquisa não teve o condão de exaurir o assunto proposto inicialmente, pois
foi pautado em poucas publicações disponíveis encontradas, o que não foram suficientes
para um diagnóstico mais abrangente que pudesse responder objetivamente a pesquisa
que era a viabilidade de implantação do imposto único no Brasil, com unificação de alguns
impostos federais, estaduais e municipais, com incidência tributária em movimentação
bancária delineada ao longo deste artigo. Mesmo assim, não se pode descartar uma
reforma tributária mais profunda além das que estão em pautas no Congresso Nacional
(PEC’S 45 e 110/2019), pois desde então o ano de 2010 não houve grandes alterações no
sistema tributário brasileiro.
Assim, esta reflexão leva ao leitor um pouco da dificuldade percebida e demandada
por território grande como é o Brasil, de tantas riquezas e desigualdades, legislar de
maneira satisfatória envolvendo tantas fortunas e contrastes, pois os interesses de certo
setores prevalecem sobre outros.
Como se trata de pesquisa para conclusão de curso, obteve satisfatoriamente o
desígnio, por ter o concluinte a oportunidade e o aprendizado de uma pesquisa orientada.
É tão gratificante o saber fazer, oportunidade espelhada em poucas linhas de reflexões de
assuntos que levaram anos entre debates, pausas, que cominaram com outros tantos anos
de estudo na faculdade de direito que o pesquisador adquiriu absorvendo informações
preciosas de seus mestres e doutores professores.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de analisar o atual Regulamento Disciplinar da
Polícia Militar do Piauí, em especial no que se refere as penas disciplinares privativas e
restritivas de liberdade aplicadas aos militares estaduais. A presente pesquisa foi
desenvolvida através de uma pesquisa bibliográfica e documental com uma abordagem
dedutiva. Uma vez que o regulamento é anterior a Constituição Federal e agora deve
extinguir a pena de prisão disciplinar como forma de sanção conforme determina a Lei nº
13.967/2019, surge o debate sobre a legalidade do atual Regulamento Disciplinar, posto
que para primeira corrente ele contém vários pontos de infração aos princípios e garantias
constitucionais que regem o referido instituto, já para os que defendem sua legalidade ele
está de acordo com o artigo 5º, inciso LXI da Constituição Federal, que prevê a prisão
militar. Diante das divergências fica evidente a necessidade de estudos direcionados ao
tema, uma vez que este tem gerado insegurança jurídica para os militares estaduais,
causando uma instabilidade nas relações administrativas disciplinares.
Palavras-chave: prisão disciplinar, regulamento disciplinar, princípios, constitucionalidade.
1 INTRODUÇÃO
O Regulamento Disciplinar que rege a Polícia Militar do Piauí é de 1980 havendo
alguns pontos na legislação existente que necessitam de maior debate, pesquisas e estudos
com o objetivo de analisar o regulamento à luz legislação atual, dentre eles estão às
sanções estabelecidas através das punições em decorrência das transgressões disciplinares
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de cunho administrativo, principalmente, as penalidades que tolhem a liberdade individual
dos militares estaduais, como a detenção, a prisão e a prisão em separado que são
aplicadas conforme o regulamento.
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As instituições Polícias Militares no Brasil evoluíram bastante nos últimos anos,
tendo como norte e baliza a Constituição Cidadã de 1988. Todo o ordenamento jurídico
no qual norteia as sanções administrativas em desfavor dos policiais militares
transgressores da PMPI possuí como referência um Decreto, anterior a constituição
vigente, razão de alguns questionamentos na esfera judicial. O divisor de águas no
ordenamento jurídico castrense ocorre justamente quando passa a vigorar a Lei 13.967/19,
que extingui a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os corpos de bombeiros
militares dos Estados.
A prisão disciplinar militar, é uma medida cautelar utilizada no âmbito da polícia
militar, se amoldando a uma figura comum, por vezes arbitrária, ao considerar algumas
decisões tomadas por autoridades administrativas militares. Existem aqueles que
entendem ser legal a aplicação destes institutos para restringir a liberdade de militares
estaduais. Enquanto outros, em casos idênticos, não concordam porquê a mesma
desrespeita princípios constitucionais e agora desobedece a uma lei federal.
Logo, deve haver uma análise quanto às formas de sanções administrativas
existentes que restrinjam a liberdade dos policiais militares do Estado do Piauí à luz da Lei
13.967/19, dos princípios constitucionais, a fim de propor alternativas que não impeçam
sua liberdade assim como a de qualquer outro cidadão que comete uma transgressão
disciplinar. A proposta de reflexões sobre a extinção de medidas de cerceamento de
liberdade, sobretudo a prisão necessita de maiores debates, pois não houve nos últimos
anos, qualquer mudança na legislação militar estadual referente ao assunto. Busca-se
então encontrar uma simetria entre a Constituição, o Regulamento Disciplinar e a Lei
13.967/2019, não deixando, porém, de respeitar e manter a disciplina e a hierarquia que
são os pilares da vida militar.
O trabalho iniciará abordando a previsão constitucional da prisão militar, abordando
suas condicionantes, caracterizando crime e transgressão militar, discorrendo também
sobre o processo administrativo disciplinar. Logo em seguida são abordados alguns
princípios que devem reger o regulamento dos quais se destaca o princípio que veda as
medidas privativas e restritivas de liberdade.
Sequencialmente é apresentada a discussão que surge quanto a constitucionalidade
da lei que veda a prisão disciplinar. Serão usadas como fontes principais da análise o
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Decreto nº 3.548, de 31 de janeiro de 1980, o qual estabelece o Código Disciplinar dos
Militares do Estado de Piauí, a Lei 13.967/2019 que altera o art. 18 do Decreto-Lei nº 667,
de 2 de julho de 1969, para extinguir a pena de prisão disciplinar para as polícias militares
e a Constituição Federal. A análise é concluída com objetivo final deste trabalho, que é
contribuir para o debate sobre outras formas de punir o servidor militar que, porém, não
impliquem na restrição de seu direito constitucional.
2 PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA PRISÃO MILITAR
Penas físicas, cruéis, de banimento, de trabalhos forçados e de caráter perpétuo foram
tiradas de todo o ordenamento jurídico brasileiro, a pena de morte passou a ser aplicada
somente em caso de guerra declarada. Penas de restrição de liberdade na esfera criminal,
por outro lado, persistem. Outra característica singular do direito constitucional é a
aplicação de penas restritivas de liberdade por meio de punições militares disciplinares
administrativas.
É do conhecimento de todos que o cerceamento da liberdade, através da prisão de
um indivíduo, deve ser encarado como exceção dentro do sistema legal pátrio. Isso
acontece em função do processo ser regido pelo princípio da presunção de inocência,
conforme regras impostas na Constituição Federal.
Art. 5º. LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei;
Observa-se que a norma constitucional estabelece as hipóteses em que a pessoa
pode ter sua liberdade restringida, ou seja nos casos de prisão em flagrante, determinação
judicial, transgressões disciplinares e crimes propriamente militares, logo se faz importante
definir o que são essas duas últimas práticas.
2.1 Transgressão Disciplinar x Crime Propriamente Militar
No âmbito militar, a prisão é imposta quando ocorre uma transgressão disciplinar
ou um crime militar, faz-se então necessária uma resposta rápida à alteração
comportamental de subordinado, a fim de manter intactas a hierarquia e a disciplina dentro
da tropa, princípios basilares e essenciais à manutenção na esfera militar.
Primeiramente, é oportuno definir o conceito de militar, o qual está devidamente
expresso no art. 22, do CPM: “É considerado militar, para efeito da aplicação deste Código,
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qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas
para nelas servir em posto, graduação, ou sujeito à disciplina militar”. Crime militar
corresponde ao ato que viole o prescrito no Código Penal Militar, seja o sujeito ativo militar
ou civil, conforme definição do art.9º do referido código. Já a transgressão é aquela
violação praticada somente por militares, de acordo com os regulamentos disciplinares
militares.
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No âmbito das Forças Armadas, a transgressão militar está regulamentada nos
seguintes Decretos: Exército Brasileiro, Decreto nº 4.346/2002; Marinha do Brasil, Decreto
nº 88.545/1983; e Força Aérea Brasileira, Decreto nº 76.322/1975. Na Polícia Militar do Piauí,
tal transgressão está regulamentada pelo Decreto nº 3.548, de 31 de janeiro de 1980 este
define e especifica em seus artigos. 13 e 14 transgressão militar como:
Art. 13. Transgressão Disciplinar é qualquer violação dos princípios
da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, na sua
manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação
contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou
disposições, deste que não constituam crime.
Art. 14 São transgressões disciplinares:
1. todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial – militar
especificadas no anexo ao presente Regulamento;
2. todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de
transgressões do anexo citado, que afetem a honra pessoal, o
pundonor polícia militar, o decoro da classe ou o sentimento do
dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares,
leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e
ordens de serviços estabelecidas por autoridades competentes.
Todos os militares ao cometerem uma transgressão disciplinar, ou seja, cometer
uma infração ou violação prevista no Regulamento Disciplinar Militar estará sujeito a uma
determinada sanção. Pelo critério material, crime militar corresponde ao ato que viole o
prescrito no Código Penal Militar, seja o sujeito ativo militar ou civil, conforme definição
do art. 9º do referido código. Já para o critério pessoal, o crime estará configurado com a
presença da condição de militar nos sujeitos ativo e passivo da relação que envolve o delito.
Sobre o tema, assim discorre Jorge Cesar de Assis:
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Em uma definição bem simples poderíamos dizer que crime
propriamente militar é aquele que só está previsto no Código Penal
Militar, e que só poderá ser cometido por militar, como aqueles
contra a autoridade ou disciplina militar ou contra o serviço militar e
o dever militar. Já o crime impropriamente militar está previsto ao
mesmo tempo, tanto no Código Penal Militar como na legislação
penal comum, ainda que de forma um pouco diversa (roubo,
homicídio, estelionato, estupro, etc.) e via de regra, poderá ser
cometido por civil.
(...)
Nos crimes propriamente militares a autoridade militar poderá
prender o acusado sem que este esteja em flagrante delito e mesmo
sem ordem judicial, situação impossível de se imaginar em relação ao
crime comum.
(...)
Da mesma forma, durante a investigação policial militar, o
encarregado do IPM poderá efetuar a detenção cautelar do indiciado
que cometer crime militar próprio, por até 30 dias, sem necessidade
de ordem da autoridade judicial competente, que deverá, entretanto,
ser comunicada.
(...)
A anotação não foi precisa já que a hipótese de um fato estar previsto
tanto no Código Penal Militar como na legislação penal comum
caracteriza o crime impropriamente militar cuja competência num
primeiro momento é da Justiça Militar, pelo princípio da
Especialização, e a remissão a ela (a anotação) é feita apenas para se
aquilatar a dificuldade que encontra o jurista pátrio não afeito às lides
da caserna para a exata compreensão do que seja o crime militar em
relação com o crime comum.

Dessarte, os crimes propriamente militares são aqueles tipificados no Código Penal
Militar, sem que haja conduta correspondente descrita em normas comuns, cujo objeto
jurídico é a proteção da instituição militar, pelo que versa sobre as infrações de deveres
militares, podendo, por isso, ser praticados apenas por militares ou assemelhados. Ocorre
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que a apuração e tipificação da conduta se dará por meio de um processo administrativo
que será exposto a seguir.
2.2 Processo Administrativo Disciplinar Militar
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O processo administrativo disciplinar militar é instrumento por meio do qual as
instituições militares apuram a eventual prática de uma infração disciplinar militar por seus
agentes e a sanção aplicável ao transgressor no caso concreto. Com eles apuram-se a
materialidade e a autoria de uma transgressão disciplinar militar.
Segundo Abreu (2015), o processo administrativo disciplinar militar consiste na
soma de atos praticados de forma estruturada, de acordo com as normas específicas de
cada instituição militar, destinado à apuração da infração de natureza disciplinar”.
A Polícia Militar do Piauí em suas as normas de elaboração define processo
administrativo como:
Art. 1º. O Processo Administrativo Disciplinar é o conjunto de
procedimentos utilizado pela Polícia Militar do Piauí para apurar a
responsabilidade do militar em qualquer violação dos princípios da
ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, na sua
manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação
contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou
disposições, desde que, em tese, não constitua crime, podendo ser
procedido nos ritos ordinário (Processo Administrativo Disciplinar
Ordinário - PADO) e simplificado (Processo Administrativo Disciplinar
Simplificado – PADS).
§ 1º Quando o objeto do processo disciplinar for a apuração e o
julgamento de transgressões de natureza grave ou média, ou da
permanência ou não das praças não estáveis nas fileiras da
Corporação, cuja situação não esteja prevista na Lei Estadual Nº
3.729/80, deverá ser adotado o rito ordinário.
§ 2º Quando o objeto do processo disciplinar for a apuração e o
julgamento de transgressões, em tese, de natureza leve, deverá ser
adotado o rito simplificado.
Embora o processo disciplinar militar tenha o objetivo de apurar a responsabilidade
pela prática de uma transgressão disciplinar, cabe salientar que o objetivo processual não
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consiste exclusivamente em definir a culpabilidade disciplinar do militar acusado, mas
também deve facultar-lhe demonstrar sua inocência, exercendo as garantias fundamentais
processuais previstas na Constituição Federal, inclusive aquelas que buscam assegurar sua
liberdade como o habeas corpus.
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2.3 Da Aplicabilidade do Habeas Corpus nas Punições Disciplinares Militares

A Constituição em seu artigo 5º, inciso XV, declara que “é livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou sair com seus bens”. E para garantir que essa liberdade de
locomoção, não seja cerceada, de forma ilegal ou abusiva, a pessoa tem a garantia
constitucional do habeas corpus, conforme art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal,
que assim o consagra nos seguintes termos: “Conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Com base nisso, fica claro que a Carta Magna de 1988 elege a liberdade como regra
e a prisão como exceção, que só deve ser imposta em casos claramente definidos, devendo
o cidadão ter acesso ao instituto do habeas corpus para ter sua liberdade restaurada. O
fundamento legal para negar o habeas corpus nas punições disciplinares militares encontra
-se no artigo 142, § 2º, da atual Constituição Federal brasileira, que dispõe: "Não será
concedido habeas corpus nas punições disciplinares militares ".
No que se refere à aplicação do habeas Corpus às punições disciplinares militares,
há atualmente três correntes distintas a conhecer: a primeira, a mais tradicional, que proíbe
o uso do remédio constitucional. Para os adeptos desta teoria extrema, os conceitos
hierárquicos devem ser salvaguardados, assim como a disciplina, que deve ficar à margem
de qualquer análise judicial.
A segunda corrente, mitigada, propõe que a vedação do uso do habeas corpus seja
direcionado unicamente ao mérito do ato disciplinar – que é de natureza administrativa,
cabendo, no entanto ao exame da legalidade da pena a ser aplicada. Por fim, a corrente
mais recente, extremamente liberal, permitiria o habeas corpus irrestrito em caso de
transgressões disciplinares, permitindo o exame não apenas dos aspectos jurídicos da
infração disciplinar, mas também do mérito da própria ação administrativa. Os tribunais
brasileiros, liderados pelo Supremo Tribunal Federal, têm sido adeptos da segunda
corrente, à qual também subscrevemos.
3 PRINCÍPIOS
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3.1 Do Devido Processo Legal
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O princípio do devido processo legal é consagrado como um princípio matriz de
onde todos os demais princípios processuais constitucionais emanam, sendo previsto no
artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “LIV – ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (BRASIL, 1988). Santos,
define o princípio do devido processo legal como:
(...) o devido processo legal consiste em uma garantia fundamental
de ampla abrangência axiológica, que engloba os demais princípios
processuais constitucionais, sejam eles implícitos ou expressos, que
pautando-se na integridade do sistema jurídico busca decisões
justas, respeitando e fazendo respeitar os direitos e garantias
fundamentais estabelecidos pela Constituição e vinculando os
sujeitos processuais à lei processual e, assim, coibindo os abusos, os
ativismos e a deslealdade processual inconcebíveis em um Estado
Democrático de Direito (SANTOS, 2021, p. 722).
Há em virtude do princípio do devido processo legal, uma exigência de critérios
quanto ao modo de atuar do Estado dentro do preceito constitucional de Estado de Direito,
seja ela na atividade estatal, na legislativa, na executiva ou mesmo na jurisdicional onde há
necessariamente a submissão de toda a atividade pública a uma rede ou malha legal. Tal
princípio traz consigo a exigência para que se proporcione o exercício do contraditório e
da ampla defesa, antes que sejam tomadas decisões gravosas ou não contra qualquer
pessoa, bem como traz também ao indivíduo a possiblidade de recorrer dessas decisões.
A administração militar está sujeita aos princípios constitucionais consagrados no
artigo 37 da Constituição Federal. Assim, o administrador militar público no exercício de
suas funções, inclusive disciplinares, deve pautar suas ações nessas normas constitucionais
para que a ação administrativa seja lícita. Como resultado, a carta magna destaca que o
princípio do devido processo legal tem o objetivo de evitar a arbitrariedade estatal na
relação entre a administração pública e o administrado, principalmente quando se trata de
processos administrativos disciplinares.
Concluindo que os Processos Disciplinares são processos administrativos e, como
tais, estão sujeitos a todos os Princípios Constitucionais, bem como ao princípio do devido
Processo legal, permitindo ao Poder Judiciário rever e, se necessário, anular esses
processos.
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Diante do que foi exposto fica claro a vinculação entre os princípios do devido
processo legal e do contraditório e da ampla defesa, pois de nada adiantaria reconhecer
que ninguém será privado da liberdade se não lhe forem garantidos os últimos dois
princípios insculpidos no inciso LV do artigo 5º da Constituição.
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3.2 Da Ampla Defesa e do Contraditório

Tal princípio está previsto no artigo 5º da nossa Carta Magna: “LV – aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 1988).
Nathalia Masson conceitua tal princípio como:
Ampla defesa significa o direito de apresentar no curso do processo
todos os meios lícitos que permitam ao sujeito provar seu ponto de
vista. Se defender amplamente significa, até manter-se em silêncio,
se omitir se esta postura lhe parecer mais favorável (lembre-se que
nossa Constituição garante o direito à não-autoincriminação, no art.
5°, LXIII). Por seu turno, o contraditório representa o direito
constitucional que o sujeito possui de contradizer tudo aquilo que
for apresentado no processo pela parte adversa (MASSON, 2020, p.
366).
Na relação processual de um lado podemos ter a administração pública, dotada de
prerrogativas, tendo em vista o poder-dever de que é investida para cumprir a finalidade
pela qual o Estado foi criado, do outro, temos o agente público, aquele que ocupa cargo
público efetivo, subordinado à hierarquia desta administração e ao seu poder disciplinar.
Em tal relação processual os sujeitos citados devem se relacionar com paridade de armas
para que seja efetiva a garantia da ampla defesa.
Para Assis (2012), a ampla defesa segue a linha do contraditório, no entanto, vai
além dele, pois implica não apenas uma avaliação completa do que está em mãos dos
agentes do processo administrativo, mas também a possibilidade de o acusado levar ao
conhecimento da autoridade investigadora qualquer prova que lhe seja favorável e que
possa ser usada para justificar ou escusar suas ações.
Assim, trazendo para o contexto militar, Assis (2012) entende que não há diferenças
doutrinárias na aplicação do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo
disciplinar policial militar, por se tratar de direito constitucional com aplicação imediata,
conforme dispõe o artigo 5º da constituição. Além disso é necessário levar em conta que
o processo administrativo possui características peculiares, diferentemente do processo
penal, pois neste as liberdades processuais referentes ao contraditório e à ampla defesa
434

www.conteudojuridico.com.br

ganham maior amplitude; já no processo administrativo, há fiel aplicação do contraditório
e da ampla defesa.
3.3 Da Vedação de Medida Privativa e Restritiva de Liberdade
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A lei 13.967/19 extinguiu as penas privativas e restritivas de liberdade decretada em
sede de processos administrativos disciplinares militares instaurados pelas polícias e
corpos de bombeiros militares e deu outras disposições é mais um passo no caminho da
plena cidadania dos militares dos Estados e do Distrito Federal. Os trabalhos legislativos
que deram resultado a edição da lei 13.967, tiveram por base a recomendação 12, de 20
de abril de 2012, do Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça CONASP/MJ.
O Estado de Minas Gerais, antes da edição da lei 13.967, antecipou-se e aboliu do
regime disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares a pena privativa de
liberdade. A Polícia Militar de Minas Gerais estipula no art. 24 as sanções disciplinares
aplicadas nos casos de transgressão.
Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da
transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares:
I – Advertência;
II – Repreensão;
III – prestação de serviços de natureza preferencialmente
operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não
exceda a oito horas;
IV – Suspensão, de até dez dias;
V – Reforma disciplinar compulsória;
VI – Demissão;
VII – Perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva.
Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais
sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas:
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I – Cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio
ou exame;
II – Destituição de cargo, função ou comissão;
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III – Movimentação de unidade ou fração.

§ 1o – Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou
expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos
dias em que se verificar a transgressão, independentemente da
sanção disciplinar.
§ 2° – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em
boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo
vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for
imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido
pelo CEDMU.
Na Polícia do Piauí, as penas privativas de liberdade ainda são aplicadas como forma
de punição conforme foi demostrado anteriormente, tais sanções tem como base o
militarismo típico de Forças Armadas que segue uma lógica diferente, associada a guerra
e ao enfrentamento do inimigo, diferente da realidade dos profissionais da segurança
pública, cuja lógica não é a do enfrentamento do inimigo, mas sim a da proteção e
atendimento à população.
De acordo com o art. 22 do RDPM-PI, a punição disciplinar, objetiva o fortalecimento
da disciplina e deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade a que ele
pertence, recebendo uma classificação, de acordo com os artigos elencados abaixo:
Art. 24. Advertência – É a forma mais branda de punir. Consiste numa
admoestação feita verbalmente ao transgressor podendo ser em
caráter particular ou ostensivamente.
Art. 25. Repreensão – É a punição que, publicada em Boletim, não
priva o punido da liberdade.
Art. 26. Detenção- Consiste no cerceamento da liberdade do punido,
o qual deve permanecer no local que for determinado, normalmente
o quartel, sem que fique, no entanto, confinado.
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Art. 27. Prisão – Consiste no confinamento do punido em local
próprio e designado para tal.
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Art. 29. Em casos especiais, a prisão pode ser agravada para “Prisão
em Separado”, devendo o punido permanecer confinado e isolado,
fazendo suas refeições no local da prisão. Este agravamento não
pode exceder à metade da punição aplicada.
Art. 31. Licenciamento e Exclusão a bem da disciplina consistem no
afastamento, “ex. ofício”, do policial militar das fileiras da Corporação,
conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares.
Logo, fica demostrado que as punições disciplinares, são mecanismos de coação,
utilizadas para manter a hierarquia, disciplina e respeito dentro das unidades militares. Uma
vez que a lei 13.967/19 extingui as penas privativas de liberdade como forma de punição,
se faz necessária uma análise do atual Regulamento Disciplinar que rege os militares da
PMPI, posto que estes ainda são punidos com penas de prisão, detenção e até prisão em
separado por cometerem transgressões disciplinares. A Polícia Militar do Piauí pode ter
como base para o seu novo Código de Ética o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar
de Minas Gerais o qual já segue os parâmetros da nova lei.
4 DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.967/19
A lei 13.967/19 ao alterar o Decreto-Lei 667/1969, extinguindo a pena de prisão
disciplinar para policiais militares e bombeiros militares, fez surgir uma discussão quanto a
sua constitucionalidade. A corrente que é contrataria a sua constitucionalidade defende
que conforme os artigos 42 e 142 da Constituição Federal é competência dos Estados e do
Distrito Federal dispor sobre o regime disciplinar das categorias citadas anteriormente.
Além disso, também alegam que por simetria com o artigo 61, parágrafo 1º, alínea "f", da
Constituição, que atribui exclusivamente ao presidente da República a proposição de leis
sobre os militares das Forças Armadas, a iniciativa legislativa para dispor sobre a matéria é
reservada aos governadores. Ademais, ainda defendem a medida disciplinar se justifica em
razão da hierarquia e da disciplina em que embasam o regime castrense, o que se aplica
tanto aos policiais militares e bombeiros quanto aos integrantes das Forças Armadas.

Para a corrente que defende a constitucionalidade da lei, o fato de os policias e
bombeiros militares serem forças auxiliares e reserva do Exército, como preceitua o
disposto no artigo 144, § 6º, Constituição da República. Diante disso, haverá um duplo
controle das forças auxiliares: o Chefe do Executivo Estadual e o Exército brasileiro, por
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meio da Inspetoria Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Ao
delimitar a competência legislativa privativa da União, o Texto Constitucional estipulou que
as normas gerais caberiam ao citado ente, logo não há que se falar em invasão de
competência, haveria tal situação se o Congresso Nacional instituísse um Código de Ética
e Disciplina, o que deverá ser atividade das Assembleias Legislativa.
Ademais, o militar não pode ter menos direitos que os cidadãos a que servem,
compartilhando da base de princípios que devem reger os processos acusatórios. De resto,
ao reconhecer através de uma norma que o cerceamento da liberdade no plano disciplinar
militar é incompatível com suas estaturas funcionais, é reconhecer também a importância
dos serviços que tais profissionais prestam à sociedade.
Fato é que vigoram desde a publicação da lei 13.967, de 26 de dezembro de 2019, a
proibição de penas privativas e restritivas de liberdade, bem como todos os demais
princípios postos nos demais incisos. Assim comete abuso de autoridade, o superior que
decretar ou mantiver submetido a medida privativa ou restritiva de direito o policial ou
bombeiro militar acusado e, bem assim, a autoridade judiciária que deixar de relaxar tal
medida. Inclusive já há decisão do Superior Tribunal Federal reconhecendo a aplicabilidade
da lei, vejamos:
D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida
liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do
Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões, a parte impetrante, em
síntese, sustenta a ilegalidade da sanção de detenção administrativa
a que foi condenado o paciente, que é policial militar do Estado do
Rio Grande do Sul, por violar a vedação instituída pela Lei 13.967/19.
Busca-se, desse modo, em sede cautelar, a suspensão da execução
da respectiva sanção disciplinar. É o relatório. Decido. Em juízo de
sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração,
cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do
pleito cautelar formulado pelo impetrante e do perigo da demora na
prestação jurisdicional. Inicialmente, é de se afirmar que a Lei
13.967/19 vedou a aplicação de medidas privativas e restritivas de
liberdade como sansões disciplinares no âmbito das polícias militares
e corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e da
Distrito Federal. Destaco que o Tribunal de Justiça Militar do Estado
do Rio Grande do Sul, ao indeferir a liminar requerida no HC
0090012/ -85.2021.9.21.0000/RS, assim fundamentou: “Inicialmente,
forçoso consignar a decisão do Plenário desta Corte Castrense, no
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último dia 9 de dezembro de 2020, na qual foi declarada, por
incidente difuso, a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.967/19,
com a seguinte ementa: (...) Tenho que consolidado o entendimento
no sentido da legalidade das penas disciplinares restritivas e
privativas de liberdade, sendo mantida hígida a ordem prevista no
RDBM (Decreto n.º 43.245/04), frente a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.967/19.” (com meus grifos)
Observo que, embora a constitucionalidade de referido dispositivo
legal tenha sido impugnada perante o Supremo Tribunal Federal pela
ADI 6.595/DF e pela ADI 6.663/DF, ambas de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, permanece a Lei 13.967/19 em plena vigência.
Sendo assim, entendo que há plausibilidade jurídica (“fumus boni
juris”) nas alegações da parte impetrante, bem como possibilidade
de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), no
caso de início ou continuidade da execução de sanção disciplinar
aparentemente vedada por lei. Dispositivo Em face do exposto, defiro
a medida liminar requerida pela parte impetrante, com determinação
de suspensão imediata da execução da sanção disciplinar de
detenção administrativa aplicada pela Polícia Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (Portaria 1042/CD/2018). Comunique-se ao Tribunal
de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul e à Polícia Militar
do Estado do Rio Grande do Sul. Vista ao Ministério Público Federal.
Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Ministro NUNES
MARQUES Relator (STF - HC: 200979 RS 0052442-19.2021.1.00.0000,
Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2021, Data de
Publicação: 03/05/2021).
Com a aprovação da Lei 13.967/19, tornaram-se inconstitucionais todos os
regulamentos disciplinares militares que contenham sanções para restringir a liberdade
dos militares estaduais. Uma vez que a Lei nº 13.967/19 é claramente constitucional, está
em plena e integral vigência desde o dia 26 de dezembro de 2019, razão pela qual suas
determinações, autoexecutáveis, deverão ser imediatamente implementadas pelas Polícias
Militares, sob pena de ataque, em tese, as disposições da Lei 13.869/19, as quais, enfatizese, não se aplicam apenas às autoridades judiciárias.
5 CONCLUSÃO
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O presente trabalho, buscou analisar o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
Piauí a luz da Lei 13967/19 e dos princípios que a regem e que agora devem ser aplicados
às punições disciplinares militar. A existência de penas administrativas disciplinares
cerceadoras de liberdades aplicadas aos militares é uma realidade pouco discutida nos
meios jurídicos. Não é objetivo deste artigo desrespeitar os fundamentos das instituições
militares federais ou estaduais, representados pela hierarquia e disciplina. Para tanto,
espera-se reabrir o debate sobre os direitos e garantias fundamentais consagrados na
Constituição Federal e agora na lei que extingui a pena de prisão disciplinar para as polícias
militares.
A prisão administrativa deveria ser extinta como já é feito em outros Estados, esta
não deveria ser um meio de resposta utilizado pelo Estado na manutenção da hierarquia e
da disciplina nas polícias militares, posto que atrás de um Policial Militar, existe um cidadão
com direitos e deveres iguais a todos os outros independentemente da profissão. Em sede
de análise do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Piauí, vê-se a amplitude
e imprecisão de muitos termos usados na legislação punitiva, o que dá margem à aplicação
de penas algumas vezes severas para tipos que sequer deveriam estar previstos no
regulamento. A revisão do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí seria,
aparentemente, capaz de trazer aos servidores militares estaduais uma maior segurança
jurídica e melhorar sua atuação junto à sociedade, diminuindo a sensação de perseguição
e revanchismo aos quais se encontram expostos esses profissionais, uma vez que se
buscasse garantir-lhes os direitos constitucionais comuns a todo cidadão brasileiro.
Verifica-se, então, que agora com a promulgação da Lei 13967/19 o próprio legislador
estabeleceu uma proporcionalidade entre o direito fundamental da liberdade e o
resguardo dos princípios basilares das Forças Militares, estabelecendo, como serão regidos
os códigos de ética aplicados aos militares estaduais. Esta nova forma de encarar o direito
disciplinar militar serve como um roteiro para a melhoria contínua e a busca do
aperfeiçoamento na aplicação das sanções disciplinares. Como o direito disciplinar militar
não pode ficar de fora da evolução natural pela qual passa o ordenamento jurídico, privar
os policiais de sua liberdade com penas restritivas de liberdade, por demandas
administrativas, questões meramente disciplinares, é com toda certeza ineficaz,
desproporcional e não contribui para o aprimoramento profissional dos militares.
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aplicação da lei 12.764/2012; analisar os benefícios trazidos pela lei e avaliar a punibilidade
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O presente trabalho tem como finalidade de estudo os direitos da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), que até pouco tempo encontrava-se desamparada
na legislação brasileira vigente. Durante muito tempo pais entraram em batalha árdua na
busca de direitos que garantissem aos autistas, amparo legal com a proteção necessária.
Foi nesse contexto que a mãe de um autista, Berenice Piana, entrou em uma luta
com vários outros pais adeptos da causa do autismo buscando e reivindicando assistência
legal perante o Judiciário. Assim, foi então aprovada e sancionada no dia 27 de dezembro
de 2012 a Lei 12.764/2012, Lei de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, conhecida como Lei Berenice Piana, que legaliza os autistas como
portadores de necessidades especiais e lhes garante a devida proteção.
As dificuldades geralmente são comuns na vida da pessoa com TEA tornando-se a
inclusão social um desafio. Muitas destas dificuldades são aspectos ligados ao
desenvolvimento sensorial, e quando não trabalhados da forma correta, acabam
dificultando ainda mais o tratamento e possivelmente tardando a qualidade de vida do
portador de TEA e de toda sua família.
Levando em consideração o estudo da Lei 12.764/2012, e partindo de uma análise
ligada à inclusão social do portador de TEA, a presente pesquisa engloba informações
coletadas com o objetivo de responder ao problema de pesquisa: Quais os impactos da lei
12.764/2012 na inclusão social da pessoa com TEA?
O objetivo geral do trabalho é analisar os impactos da Lei 12.764/2012 na inclusão
social da pessoa com TEA. Por sua vez os objetivos específicos são: identificar os riscos
com a possível não aplicação da lei 12.764/2012; analisar os benefícios trazidos pela lei e
avaliar a punibilidade para a negação a matrícula nas escolas.
Os desafios combatidos por pais e portadores de TEA no dia a dia, diante da
assistência imposta ao âmbito público, foram motivos determinantes para desencadear o
estudo do presente trabalho, visto que, tem-se como finalidade ampliar a visão e
conhecimento da sociedade perante os benefícios da execução da presente lei, tal como
os malefícios da não aplicação.
O método de abordagem aplicado no presente trabalho é o hipotético-dedutivo e
como método de procedimento definiu-se o método da elaboração do artigo com o intuito
de ter-se uma análise mais aprofundada do tema em questão e dos diversos aspectos que
vierem a ser abordados. Quanto ao tipo de pesquisa utilizou-se a básica e com relação à
abordagem utilizou-se a qualitativa. No tocante aos objetivos da investigação, aplicou-se
pesquisa exploratória e referente aos procedimentos a pesquisa foi bibliográfica. Foram
utilizados nos levantamentos bibliográficos artigos, revistas e livros entre outras fontes,
ressaltando-se as contribuições teóricas.
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Este estudo está organizado em quatro seções: na primeira seção são apresentados
os elementos fundamentais que norteiam a pesquisa na introdução; na segunda seção
discutem-se a inclusão social da pessoa com transtorno do espectro autista diante das
características que definem o TEA e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;
a terceira seção aborda a proteção jurídica ao autista no Brasil: a lei 12.764/2012 que
envolvem a inclusão social do autista; a quarta seção dispõe sobre a punibilidade na
educação inclusiva, bem como a análise de algumas decisões no cumprimento do direito
a educação da pessoa com deficiência.
2 A inclusão social da pessoa com Transtorno do Espectro Autista
Na atual conjuntura social, muitas concepções preconceituosas ainda rodeiam a
vida do autista, muitas delas abrangendo o próprio âmbito escolar ou familiar, impedindo
o desenvolvimento pleno do portador de necessidades especiais.
Dejours (2005) descreve que o modo referente a marginalização e as injustiças em
que os deficientes são tratados em relação aqueles que não detém nenhum tipo de
deficiência causam de um certo modo repulsa, no entanto, os deficientes fazem parte de
uma parcela da sociedade marginalizada pela vida e por todas as injustiças sociais, e as
vezes sem entender, a visão do ser humano sem deficiência é indiferente, e muitas das
vezes os ignoram como cidadãos.
Entende-se a inclusão como uma alavanca no desenvolvimento do autista, pois,
com uma noção maior de mundo, o diálogo pode se tornar mais acentuado, e o sujeito
torna-se mais solícito às adaptações necessárias. Sabe-se que a linguagem é um dos
maiores desafios no tratamento do autista, e, sendo bem trabalhada e compreendida a
necessidade do autista, pode ser fator determinante para seu desenvolvimento. No
entanto, a real concepção de inclusão é bem complexa, pois emerge de uma série de
conceitos existentes. Em um sentido precisamente abrangente, a Declaração de Salamanca
declara que:
Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao gozo
e exercício dos direitos humanos. No campo da educação, tal se
reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram
proporcionar uma equalização genuína de oportunidades. A
experiência em muitos países demonstra que a integração de
crianças e jovens com necessidades educacionais especiais é mais
eficazmente alcançada em escolas inclusivas que servem a todas as
crianças de uma comunidade (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994,
p. 61)
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Entretanto, nota-se que tal ordenamento referente a inclusão social não é algo
restrito, envolve muitos outros países, e também é descrito como algo essencial à
dignidade humana, pois trará inúmeros benefícios para a integração e consequentemente
benefícios alcançados nas mais diversas áreas do desenvolvimento.
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Diante do que foi mencionado, considera-se a elaboração de trabalhos dentro da
inclusão, uma construção imprescindível para se chegar à almejada transformação, assim
como menciona Orrú (2012, p.105):
Dessa forma, compreendemos a necessidade de refletir como
pessoas e profissionais sobre a nossa própria constituição enquanto
sujeitos para, finalmente, elaborarmos e trabalharmos dentro de uma
abordagem que releva a história, a cultura, o social como aspectos
imprescindíveis na constituição do sujeito, mesmo sendo este uma
criança com autismo, o que nos faz crer que o fator biológico,
enfocado nas Ciências Naturais, não pode ser determinante para seu
desenvolvimento.
Ademais, um autista não apresenta sempre as mesmas características de outro,
mesmo em igualdade de graus do transtorno. Tanto em relação ao tratamento
pedagógico, quanto às respostas e desenvolvimento diante da inclusão podem ser
totalmente diferentes apesar dos fatores já mencionados. Isso se dá pelo fato do autista
ser único em sentido de individualidade do desenvolvimento de tratamento. Deve-se então
conhecer individualmente cada adaptação pra um desenvolvimento mais eficaz em todos
os sentidos.
O acompanhamento profissional possibilita uma inclusão mais eficaz, mas é
importante destacar que em grande parcela o processo de inclusão parte do âmbito
familiar. Para tanto, pais e familiares precisam receber instruções e, a partir daí, contribuir
consideravelmente no tratamento, pois se sabe que o maior tempo de convívio do autista
não é sob vigília ou amparo profissional, e sim de pais, irmãos e conviventes em si.
O âmbito escolar tem sido muito discutido como espaço privilegiado na
oportunidade de incluir socialmente, pois o autista demora muito a se adaptar a linguagem
de outra pessoa e seus diferentes métodos, e sabe-se que isso dificulta mais quando
acontece com quem não há convivência ou uma verdadeira passagem de confiança, e é
isso que está presente nas escolas durante os períodos iniciais com o aluno (GUARESCHI;
ALVES; NAUJORKS, 2016). É indubitável discutir que muitas escolas, professores e gestores
declaram não estar preparados para receber alunos deficientes, muitas destas recusas
partem de pessoas que enfatizam a inclusão de pessoas com deficiências e se dizem
favoráveis a ela. Contudo, negar de qualquer forma a inclusão do autista em ambiente
escolar é ilegal e indigno, pois a educação é direito de todos, sem outras interpretações e
sem exclusões.
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Porém, tal direito não garantirá que a escola possa desenvolver habilidades ou os
estímulos sensoriais com os autistas, pois, mesmo com diagnósticos iguais cada um deve
ser trabalhado de forma individual e de acordo com seus desenvolvimentos, sejam esses
desenvolvimentos no âmbito educacional ou não. Como relata Orrú (2012) também não
há o que se discutir sobre as contribuições advindas dos dois polos, dos autistas e dos
profissionais das diversas áreas que contribuem com o desenvolvimento do autista, seja na
área educacional ou da saúde. De certa forma deve haver contribuições mútuas, os pais
também entram nessa temática, sendo eles os devidos tutores dos autistas.
Não se pode deixar de relatar os avanços obtidos em estudos que contribuíram
para o pleno desenvolvimento educacional, ajudando assim tanto portadores de
necessidades, quanto pais que sofriam com o atraso educacional no sentido do amparo
profissional a seus filhos. Nesse sentido, o desenvolvimento educacional é sinônimo de
avanço como relata Cunha (2020, p. 25):
A formação do educador e o seu conhecimento científico a respeito
do assunto tornam-se essenciais para a identificação da síndrome.
Da mesma sorte, sua capacitação pedagógica no exercício docente
possibilitará uma educação adequada. Apesar de níveis de
comprometimentos dissimilares, é comum o aluno com autismo
apresentar algumas características mais marcantes que inicialmente
poderão interferir na sua aprendizagem.
Portanto, a conexão do âmbito educacional com o crescimento na aprendizagem
do autista está basicamente ligada a estudos e capacitações pedagógicas de profissionais
do ambiente escolar em que o aluno está inserido, bem como do estímulo da família.
2.1 O Autismo e o Direito à Educação
Atualmente, a educação é um direito humano fundamental que enaltece não
apenas o indivíduo, mas também o desenvolvimento de toda uma sociedade. Sua
importância vai além da possibilidade do aumento de renda individual ou de melhores
chances de se obter um trabalho. Através da educação, um país tem potencial de se
desenvolver social, cultural e economicamente.
A educação pode ser conceituada de diferentes maneiras, a depender do aspecto
a ser analisado ou da sua fundamentação. De acordo com Silva (2012, p.1), “a educação
objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das
potencialidades e da personalidade do educando”; enquanto que Pessanha (2013, p. 1)
afirma que “a educação é um direito humano, um bem público, e a primeira
responsabilidade do Estado é garantir esse direito a todos”.

447

www.conteudojuridico.com.br

De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação visa ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). No mesmo sentido, é o entendimento trazido
no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. (BRASIL, 1990).
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Como se pode perceber, há várias possibilidades de conceituar educação e, da
mesma forma, por se tratar de um direito relacionado à dignidade da pessoa humana.
Vejamos Rocha (2016, p.14):
é possível estabelecer que o direito à educação transcenda a
qualquer disposição legal ou constitucional de um país, tendo em
vista a suprema importância que o mesmo tem na formação da
individualidade do ser humano e na sua socialização com os demais
integrantes da comunidade.
Por essas e outras razões que a educação é reconhecida mundialmente como um
direito humano a ser preservado e incentivado nas sociedades democráticas de direito.
2.2 A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), grande marco
sobre o tema, por se tratar de um tratado internacional de Direitos Humanos, em 2008, foi
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de Emenda Constitucional. Tal
fato representou um avanço em termos jurídicos, especialmente do ponto de vista prático,
pois o Estado brasileiro obrigou-se pelo cumprimento dos direitos ali contidos (FATIAS;
CUNHA; PINTO, 2016).
Entre os compromissos assumidos, apresenta-se a adequação da legislação
brasileira aos dispositivos da Convenção, como, por exemplo, a edição da Lei nº
13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI)
ou Estatuto da Pessoa com Deficiência - EPD, cujo intuito é promover os direitos das
pessoas com deficiência nas diversas áreas, tais como saúde, educação, lazer,
comunicação, dentre outras. Segundo o artigo 1º da Lei 13.146 de 2015 dispõe que: “a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania.” (BRASIL, 2015).
Para tanto, cria políticas específicas a fim de tutelar os direitos das pessoas com
deficiência; prevê rol próprio de direitos fundamentais; e impõe obrigações a serem
observadas não apenas pelo Poder Executivo, mas pela sociedade como um todo. Em
vigor desde dezembro de 2015, a Lei nº 13.146/15 consagrou o capítulo IV, do artigo 27
ao artigo 30, ao Direito à Educação das Pessoas com Deficiência.
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O seu artigo 27, caput e parágrafo único, prevê que a educação é direito da pessoa
com deficiência, sendo-lhe garantido um sistema educacional inclusivo em todos os níveis
e determinando que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade
garantir-lhe uma educação de qualidade, salvando-lhe de toda forma de violência,
negligência e discriminação. (BRASIL, 2015).
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Diante disso, constata-se que o sistema educacional inclusivo brasileiro é uma
modalidade de educação escolar ofertada na rede regular de ensino, que visa possibilitar
a igualdade de acesso e permanência nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, de
modo a concretizar o direito fundamental à educação.
Já em seu artigo 28, o Estatuto traz a incumbência expressa do Poder Público de
assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar, e avaliar o sistema
educacional de ensino, visando a garantir a educação inclusiva no Brasil com a inclusão do
aluno com deficiência no sistema de educação regular, em vez de segregá-lo com outras
crianças que apresentam alguma necessidade especial em instituições ou classes
apartadas (especiais). Para que isso aconteça, faz-se necessário “em muitos casos, de uma
rede de apoio que propicie ao deficiente o pleno acompanhamento do ensino, em
condições de aprendizagem semelhante aos outros alunos” (FARIAS, 2016, p. 101).
Os artigos supracitados encontram fundamento Constitucional nos artigos 6º,
205, 208, inciso III, da CF/88, bem como no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em
Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e em leis infraconstitucionais, tais
como: artigo 2º e 8º, da Lei nº 7.853/1989; artigo 58, da Lei nº 9.394/1996; Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990); artigo 3º, inciso IV, “a” da Lei nº 12.764/1012;
Decreto nº 3.298/1999, artigo 26; Recomendação nº 30/2015, do Conselho Nacional do
Ministério Público, artigo 6º, inciso I, entre outros. (FARIAS, 2016, p. 96- 98).
Percebe-se que há diversos dispositivos normativos firmando a educação como um
direto humano, absoluto, intimamente ligado aos princípios da cidadania, igualdade,
dentre outros. Busca-se, através destas normas e em especial da Lei de Inclusão, garantir
o direito à educação a todas as pessoas com deficiência, na medida em que orientam a
atuação do Estado e da comunidade escolar, com o fito de possibilitar o ingresso e
permanência dessas pessoas nas escolas, sejam elas pública ou privada.
3 A Proteção jurídica ao autista no Brasil: a lei 12.764/2012
O desamparo legal específico ao autismo no Brasil esteve presente desde o início
da descoberta do transtorno até o ano de 2012, quando foram devidamente reconhecidos
os direitos dos autistas e de seus familiares. Foram diversos anos de lutas, advindas de
derrotas para finalmente chegar à concretização legal da lei. Pais uniram-se em prol dos
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seus filhos, que eram desamparados legalmente, reivindicaram e, após anos de lutas, foram
conferidos os direitos específicos dos autistas.
No entanto, a Constituição Federal de 1988, e dos estados, as leis dos entes da
administração pública e outras normas não deixaram os deficientes desamparados, sempre
lhes foram asseguradas as devidas assistências. Porém, os autistas não eram reconhecidos
como portadores de deficiência, e, devido a isso, muitas das garantias não lhes eram
oferecidas, o que causava indignação nos pais, pois os mesmos apresentavam as reais
necessidades de um deficiente e não podiam usufruir dos direitos conferidos aos outros.
A mãe de um autista, Berenice Piana durante muitos anos lutou arduamente com
outros pais, para o reconhecimento dos devidos direitos, mas somente no dia 27 de
dezembro de 2012, a Lei 12.764/2012 foi aprovada reconhecendo os autistas como
deficientes. A lei levou o nome de “Lei Berenice Piana”, em reconhecimento não só a mãe
defensora da causa, mas em homenagem a todos os incansáveis pais que lutaram e lutam
por dias melhores aos filhos que tanto precisam de assistência (ALMEIDA, 2020).
É de grande importância o reconhecimento das necessidades e peculiaridades do
autista, pois somente assim é possível que eles tenham acesso a políticas afirmativas que
possam buscar garantir sua participação social em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas que independem de assistências peculiares.
Em relação à caracterização da pessoa com TEA, a lei define explicitamente tais
conceitos que deverão ser observados nos diagnósticos que vierem a ser feitos. Esta tal
definição no artigo 1°, e no 1°§ da Lei 12.764/2012:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno
do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica
caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência
persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de
comunicação verbal e não verbal usada para interação social;
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões
restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns;
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento
ritualizados; interesses restritos e fixos. (BRASIL, 2012, p.1).
Observa-se que basicamente os sintomas que melhor caracterizam e diferem os
autistas dos demais deficientes é o déficit na comunicação, a interação social e o padrão
de comportamento. Desta forma, toda negligência deve ser urgentemente cessada, e,
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quando assim não feita, deve-se reclamar às autoridades, para que possam ser tomadas
as medidas cabíveis, nos amparos legais.
Portanto, para todos os efeitos legais, os autistas são considerados deficientes e
usufruem das garantias devidas, tal ordenamento é citado no §2° do artigo 1°, pois a lei
institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista e determina diretrizes para seu cumprimento.
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Em seu artigo 2° a lei faz referências às diretrizes que devem ser oferecidas aos
autistas por meio da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, onde
é necessário o devido cumprimento, e, para tal efetivação, o poder público poderá
estabelecer contrato de direito público ou negociações com pessoas jurídicas de direito
privado para assim tornar o trabalho de assistência à causa mais célere e eficaz, e
principalmente de fácil acesso a todos.
Os direitos dos autistas estão elencados em todo o artigo 3° da lei, sendo
subdivididos em quatro itens, alguns destes já eram conferidos a todos
independentemente de deficiência ou transtorno, isso anteriormente a aprovação da lei,
outros vieram a ser abordados mediante tal aprovação e individualizando o autista. São
tais direitos:
Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: I a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da
personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer
forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de
saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde,
incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o
atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia
nutricional; d) os medicamentos ;e) informações que auxiliem no
diagnóstico e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino
profissionalizante; b) à moradia, inclusive à residência protegida; c)
ao mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social.
(BRASIL, 2012).
O descumprimento de tais preceitos pode gerar reinvindicações e
consequentemente um cumprimento forçado em relação ao agente negligenciador do
direito em questão. E, quando diagnosticada, a pessoa com TEA que estiver inserida nas
classes básicas de ensino regular legalmente terão direito a acompanhamento
especializado independentemente de requisição, pois a legislação assegura isso.
Vários tratamentos são proibidos em relação a vida do autista, são eles: o
tratamento desumano ou degradante e a discriminação por motivo da deficiência. E, com
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relação a planos de saúde privados, os autistas não serão impedidos de participar por
condições de deficiência, com amparo legal tanto na lei dos autistas como na Lei do Plano
de Saúde (Lei 9.656/1998), especificamente no artigo 14°: “Em razão da idade do
consumidor ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser
impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.” (BRASIL, 1998).
A Lei versa ainda sobre punição mediante multa de 3 (três) a 20 (vinte) saláriosmínimos, àquele gestor escolar que recusar a matrícula dos portadores de TEA como
alunos de sua instituição, ou qualquer outro portados de deficiência. Porém reincidindo tal
ato, será tal fato apurado por processo administrativo, e comprovado a afirmativa, haverá
a perda de cargo.
Nesta perspectiva, é essencial a valorização do trabalho docente, bem como de
todos os profissionais que atuam no processo educativo dos portadores de autismo, como
relata Cunha (2020, p.137):
Abraça o que está proposto no Plano Nacional de Educação (PNE
2014-2024): o direito social inalienável dos cidadãos a uma educação
de qualidade, na perspectiva emancipadora, nas diferentes
dimensões e espaços da vida. Trata-se da democratização da
educação por meio da garantia do acesso, permanência e sucesso na
sua dimensão pedagógica e institucional.
Em vista disso, o acesso às garantias que a lei proporciona, eleva as possibilidades
de acesso a uma educação de qualidade a fim de alcançar-se a inclusão social do autista e
seu desenvolvimento pedagógico-educacional.
3.1 Contribuições da Lei 12.764/2012 na vida da pessoa com TEA
Desde que a lei foi aprovada e sancionada em 2012, diversos benefícios vieram à
tona no mundo autista. Os pais foram, dentre todas as pessoas envolvidas, os que mais se
satisfizeram de benefícios juntamente com os portadores do transtorno, pois se sabe que
anteriormente, desafios e barreiras tinham que ser enfrentados diariamente por eles, os
únicos que de certa forma eram telespectadores das vivências dos autistas (AMARAL,
2016).
Com a criação da lei, não significa dizer que tudo foi solucionado e está
acontecendo satisfatoriamente, é longe disso a correspondência da atualidade, pois ainda
existem diversos fatores a serem efetivados para a contribuição de um amparo e inclusão
do autista. Mas, com a correta aplicação pode haver aumento dos benefícios e,
consequentemente, uma melhor qualidade de vida. É válido observar que é de grande
importância a fiscalização do real cumprimento da lei, tanto pelos que estão diretamente
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ligados com a causa, quanto pela sociedade em geral. Como ressalta na Cartilha dos
Direitos da Pessoa com Autismo conforme Freire (2015, p.23):

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

A Lei 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e garante um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis de ensino; a formação inicial
e continuada dos profissionais da educação para que possam
desenvolver atividades com vistas à inclusão do educando com TEA
nos espaços escolares e relações sociais; estímulo à comunicação,
inclusive alternativa; seu direito a matricula no ensino regular, com
garantia de atendimento educacional especializado; e a possibilidade
de profissional apoio, disponibilizado pelo sistema de ensino, para
aqueles que tiverem necessidade desse tipo de acompanhamento.
Há também uma complementação da Lei 12.764/2012 em forma de decreto que
foi aprovado no dia 2 de dezembro de 2014, o Decreto 8.368/2014. O Decreto 8.368/2014
veio garantir, especificamente, o direito do autista ao acesso ao Sistema Único de Saúde
(SUS), e passou também a atribuir funções mais específicas ao Ministério da Saúde como
é o exemplo do apoio a pesquisas que aprimorem uma melhor qualidade de vida aos
portadores de TEA. Trata também o decreto com mais peculiaridade das recusas de
matrículas feitas por gestores escolares, delegando também à população em geral
denúncias, e definindo, na letra do decreto, que caberá ao Ministério da Educação a
aplicação de multas.
Os autistas foram legalmente amparados diante de diversos direitos, são eles: o
direito, saúde e assistência social; direito à educação; direito ao trabalho; direito à
acessibilidade; direito ao esporte, cultura e lazer; direito a isenção fiscal; e as leis distritais
n° 4.317/2009 e lei distrital n°4.568/2011 (Lei Fernando Cotta). Todos esses direitos foram
inovações no âmbito da legislação trazidas para uma melhor qualidade de vida dos
autistas.
Em vista disso, um dos direitos de maior repercussão foi o direito a isenção fiscal,
pois em 2012, com a inclusão do autista como deficiente para todos os efeitos legais, estes
passaram a ter novos benefícios. A isenção fiscal se dá por meio de diversos tributos que
passaram a ser retirados da vida de pais e portadores do transtorno na compra de itens
para o uso e tratamento dos autistas.
Os benefícios destinados por isenção de tributos estão presente na Lei
12.764/2012. De acordo com Freire (2015, p. 36):
Os automóveis adquiridos por pessoas com deficiência ou seus
representantes legais são isentos de ICMS, IPVA (para adquirentes do
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Distrito Federal), IPI e IOF. Ademais, os benefícios destinados às
pessoas com deficiência não são tributados para efeitos de Imposto
de Renda. Não se incluem entre os rendimentos tributáveis pelo
Imposto de Renda as importâncias recebidas por deficientes mentais
a titulo de pensão, pecúlio, montepio e auxílio, quando decorrentes
de prestações do regime de previdência social ou de entidades de
previdência privada. A isenção do IR não se estende aos rendimentos
de deficientes mentais originários de outras fontes de receita, ainda
que sob a mesma denominação dos benefícios anteriormente
citados. A aquisição de aparelhos e materiais e outras despesas
podem também ser deduzidas do imposto.
Portanto, visando uma melhor qualidade de vida dos deficientes, os legisladores
criaram tais medidas para beneficiar também os pais. Diante disso há uma maior chance
de adquirir veículos para ajudar no tratamento fora de casa ou até mesmo no dia a dia não
ligado ao tratamento destes.
Outra medida inovadora na legislação vigente, foi a redução em até 50% da carga
horária de trabalho dos servidores públicos e tal benefício é advindo da criação da Lei
13.370/2016, mas deve estes adquirentes possuir cônjuges, filhos ou dependentes com
deficiência. Anteriormente, na Lei 8.112/1990 (Lei do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos), os benefícios da redução em até a metade da carga horária eram concedidos
somente aos servidores portadores de deficiência.
Outra modificação atual na Lei 12.764/2012 aconteceu em julho de 2019, quando
foi aprovada a Lei 13.861/2019, a qual versa sobre inclusão do autista nos censos
demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o intuito de
obter-se estimativas de quantidade de autistas no Brasil e como estão divididos nas regiões
do país, o que anteriormente não eram comprovadas por dados, somente estimativas. Tais
informações poderão contribuir para um melhor direcionamento de políticas públicas,
colaborando assim para uma melhor aplicação nas regiões devidas e, consequentemente,
uma melhor inclusão (SOUZA; ANACHE, 2020).
A Organização das Nações Unidas (ONU), estabeleceu o dia 2 de abril como o Dia
Mundial de Consciência sobre o Autismo, tal decreto teve o propósito de estimular o
governo e toda a sociedade a discutir sobre as causas do autismo e repensar sobre a
situação das pessoas que portam e que convivem com portadores, tudo sob a ótica dos
Direitos Humanos. Esse dia em muitos lugares é comemorado com passeatas de pais,
profissionais e autistas, e a cada dia que passa torna-se mais visto por todos.
Outra inovação recente na legislação foi a sanção da Lei 13.977/2020, denominada
Lei Romeo Mion, o nome da lei é em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion
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que é portador de TEA, o texto da nova lei altera a Lei Berenice Piana (Lei 12.764/ 2012).
Uma das principais novidades da referida lei está em seu artigo 3°-A que diz:
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foi criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral,
pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos
serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde,
educação e assistência social. (BRASIL, 2020, p.1).
Tal medida ajudará a identificar e assim agilizar muitas vezes o atendimento do
portador de TEA. Também foi determinado com a nova lei que: “estabelecimentos públicos
e privados poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização
do TEA, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro
autista.” (BRASIL, 2020).
4 Punibilidade na Educação Inclusiva
A educação inclusiva cumpre um papel primordial no que concerne à integração
social das pessoas com deficiência, tendo em vista que essa temática está estreitamente
relacionada à noção de direitos humanos e que sua participação no sistema educacional
promove a inclusão social e a igualdade de oportunidades entre os sujeitos (SANTOS,
2011).
Educação inclusiva pode ser conceituada de várias maneiras. Para Ainscow (2009),
a partir de uma abordagem de princípios à educação, a inclusão significa:
um processo de transformação de valores em ação’ e envolve o
aumento da participação dos estudantes e a redução de sua
exclusão; a reestruturação de culturas, políticas e práticas com o
objetivo de atender à diversidade de estudantes; e a presença e
participação de todos os estudantes sujeitos à exclusão, e não
somente daqueles com deficiências ou categorizados como
‘pessoas com necessidades educacionais especiais. (AINSCOW,
2009, p. 20).
Para Gonzalez (2002, p. 38), “a educação especial é marcada pela ideia de uma
educação diferente e dirigida a um grupo de sujeitos específicos.” O autor usa, ainda, a
expressão “alunos com necessidades educacionais especiais” para designar pessoas com
deficiência mental, auditiva, visual, física e múltipla, superdotação e altas habilidades e
condutas típicas, que requerem, em seu processo de educação escolar, atendimento
educacional especializado, que pode se concretizar em intenções para lhes garantir
acessibilidade arquitetônica, de comunicação e de sinalização, adequações didático
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metodológicas, curriculares e administrativas, bem como materiais e equipamentos
específicos ou adaptados.
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Segundo o primeiro relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre
deficiência e desenvolvimento, publicado por, para e com pessoas com deficiência,
existem mais de 1 bilhão de indivíduos com deficiência no mundo. Em âmbito nacional, o
Brasil possui 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, conforme dados
do Repórter da Agência Brasil. (VILLELA, 2015).
Contudo, apesar de consistirem numa parcela considerável da população
brasileira, a concretização dos direitos desses indivíduos é um desafio. Pois, muitas escolas
recusam a inscrição de aluno em razão de deficiência, com isso os genitores acabam
sofrendo com a negação das intuições pela deficiência do seu filho. Antes da Lei 12.764 de
2012 os pais pagavam um adicional a instituição para que seu filho fosse aceito e tivesse
acesso ao estudo.
As escolas regulares são exigidas a matricular crianças com deficiência, sejam elas
escolas públicas ou privadas. Tal direito é firmado constitucionalmente e certificado na Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) e na Política Nacional de Educação
Especial na concepção da Educação Inclusiva.
Segundo o artigo 7º da Lei 12.764 de 2012 dispõe que: “O gestor escolar, ou
autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro
autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20
(vinte) salários-mínimos.” (BRASIL, 2012).
Segundo a Lei expressa que: “recusar, cobrar valores adicionais, suspender,
procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência”. (BRASIL, 2012).
No qual institui o crime de discriminação, punível com “reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
e multa, e se for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é
agravada em 1/3” (BRASIL, 2012).
O ato de recusa da instituição de ensino é discriminatório e fere gravemente o
princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade
consequentemente. Tal ato constitui o dever de indenizar a família com o propósito
pedagógico para desencorajar a conduta ilícita da instituição de ensino.
Além da recusa de matrícula, outro obstáculo combatido pelos genitores das
crianças com deficiência é que as escolas particulares, por vezes, efetivam cobrança de
taxa extra ou mensalidade superior para cuidar dos seus filhos. Os genitores que forem
cobrados indevidamente devem ingressar na justiça e solicitar a devolução do valor da
mensalidade em dobro, acrescentado de correção monetária e juros legais. Bem como
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pode ser cobrado danos, uma vez que os pais sofrem com a situação de rejeição dos
filhos, pelo tratamento diferenciado em razão do preconceito.
Contudo, é preciso lembrar que o atendimento educacional especializado,
chamado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de educação especial, vem
sendo visto de duas maneiras, bastante distintas, e uma delas pode resultar em
discriminação e frustração do direito de acesso à educação.
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4.1 Decisões que reconhecem os direitos das pessoas com deficiência
Continuando a pesquisa, apresenta-se algumas decisões relevantes referentes a
inclusão de crianças e adolescentes deficientes no ensino básico e ao seu direito de ensino
especial, ou seja, de ter um profissional capacitado para lhe acompanhar no
desenvolvimento de suas atividades escolares. As jurisprudências em questão foram
pesquisadas nos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Ceará.
O primeiro caso é um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata da
Apelação n° 10027293620198260577, da Câmara Especial, referente a reexame
necessário em ação de obrigação de garantir acesso à educação como o objetivo de
compelir o Município a disponibilizar vaga em escola próxima à residência do infante e
que atenda às suas necessidades especiais. Assim relata a Desembargadora Daniela
Maria Cilento Morsello:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL
INCLUSIVA. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO INFANTIL.
Ação julgada procedente para compelir o Munícipio a disponibilizar
vaga em escola próxima à residência do infante e que atenda às suas
necessidades especiais. Direito indisponível da criança, assegurado
pela Constituição Federal, cujas normas são complementadas pelo
ECA e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Repartição constitucional de competência que impõe ao Município
o dever de atuar prioritariamente na educação infantil mediante a
oferta de vaga em creche, assegurando educação inclusiva.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC:
10027293620198260577 SP 1002729-36.2019.8.26.0577, Relator:
Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 28/05/2020,
Câmara Especial, Data de Publicação: 28/05/2020)
Nesse sentido, a Desembargadora concedeu desprovido provimento ao recurso
do Município, afastando a sua condenação ao pagamento de taxa judiciária mantendo a
sentença em reexame, no sentido de determinar o Município disponibilizar vaga em escola
próxima à residência da criança com deficiência.
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No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que foi julgado no dia 11 de maio de
2020, pela 1ª Câmara de Direito Público sob a relatoria do Desembargador Paulo Airton
Albuquerque Silva, decidiu por manter a sentença apelada. Vejamos:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FACE DO
MUNICÍPIO DE AURORA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES
E/OU CUIDADORES NAS SALAS DE AULAS DO PRÉ-ESCOLAR E DO
ENSINO FUNDAMENTAL ONDE ESTEJAM MATRICULADAS
CRIANÇAS
COM
DEFICIÊNCIA
FÍSICA
OU
MENTAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A MATRICULA OU
PERMANÊNCIA DESTES ALUNOS À PRESENÇA DOS PAIS.
INVOCAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL. INCABÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. DEVER DO ESTADO DE PROMOVER POLÍTICAS
NECESSÁRIAS À GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO E À INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ART. 58 E S.S.). EFETIVAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. A educação
é um direito social ao qual a Carta Magna confere posição de direito
público subjetivo, impondo à Administração o encargo de
promover, com políticas sociais concretas e efetivas, o amplo acesso
aos estabelecimentos de ensino, ainda mais quando se trata de
portadores de necessidades especiais que necessitam de
profissionais capacitados para o atendimento de suas limitações,
garantia também prevista Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) e na Lei nº 9.394 que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação. 2. O Ente público demandado deve
fornecer condições adequadas ao pleno desenvolvimento da criança
ou do adolescente portador de deficiência física ou mental, de modo
a proporcionar saúde e educação, amenizando os efeitos dos
transtornos que a acometem, sem privá-la de seu direito à educação
[...] REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS PARA MANTER A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em
conhecer da Remessa Necessária, mas para manter inalterada a
sentença, nos termos do voto do e. Relator. (TJ-CE-REMESSA
NECESSÁRIA:
00053495720168060041
CE
000534957.2016.8.06.0041, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO,
Data do julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de
Publicação: 12/05/2020).
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Com base na jurisprudência do TJCE, constatou-se que o relator considerou que
há necessidade de profissionais capacitados para atender as pessoas com deficiência
para auxiliar em suas limitações e o ente Público deve fornecer condições adequadas ao
desenvolvimento das crianças e adolescentes com deficiência, proporcionando à
educação e amenizando os transtornos que os acometem sem privar o seu direito à
educação.
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Um outro caso julgado, é um Agravo de Instrumento do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, da 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 22 de julho de 2019, sob
a relatoria do Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, que negou provimento ao
agravo. A saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUNO. NECESSIDADE ESPECIAL.
PROFESSOR QUE UTILIZA O SISTEMA DE ENSINO BRAILLE.
DISPONIBILIZAÇÃO
PELO
ENTE
PÚBLICO.
EFETIVIDADE
DA CONSTITUIÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. Agravo conhecido e
improvido. 1 - O cerne da presente questão consiste em saber se o
ente público estatal tem a obrigação de disponibilizar professor
especialista em ensino com o sistema Braille para atender aluno
com deficiência visual. [...] 3 - Com efeito, a educação é direito
público subjetivo, de igual forma outorgado aos portadores de
deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. É
dever dos entes públicos, em solidariedade, o fornecimento de
aulas ministradas por professor habilitado em Braille para atender
às necessidades específicas dos deficientes visuais. 4 - Ademais,
tratando-se de políticas públicas associadas a direitos
fundamentais constitucionalmente previstos não há que se falar em
reserva do possível, vez que o estado está obrigado, pela legislação
constitucional, a garantir a efetividade do direito. 5 – Agravo
conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o agravo de instrumento,
mas para negar-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator.
Fortaleza, 22 de julho de 2019 PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE
Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO
FRANCISCO
BANHOS
PONTE
Relator.
(TJCE-AI:
06276486820178060000 CE 062748-68.2017.8.06.0000, Relator:
PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data do julgamento:
22/07/2019; 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação;
23/07/2019).
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Nesse julgado, o agravo de instrumento foi negado provimento e a decisão
recorrida foi mantida em todos seus termos, ficando claro a decisão do relator,
Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, que é dever do Estado oferecer educação
escolar a pessoas com deficiência. É dever também do Estado assegurar o ensino
igualitário, além das condições de acesso e permanência do aluno na escola, adaptandose a suas necessidades especiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho se propôs a estudar com mais profundidade a Lei 12.764 / 2012, Lei
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, mais
especificamente, seus impactos e a aplicabilidade na inclusão social dos portadores de TEA.
Constatou-se que a problemática da não aplicação da lei envolve todos, tanto o
poder público, quanto aqueles que estão diretamente ligados ao autista, uma vez que
todos devem cobrar medidas e reivindicar direitos para serem cumpridos, pois existem leis
no ordenamento jurídico brasileiro para garantir uma melhor qualidade de vida a todos os
cidadãos.
Os objetivos do trabalho foram devidamente alcançados, pois houve uma
verdadeira análise da lei 12.764 / 2012, de suas alterações e as contribuições na vida do
portador de TEA. Também foram identificados os vários riscos da não utilização dos direitos
pelos autistas bem como foram analisados os benefícios trazidos pela utilização dos
direitos e especificamente da lei 12.764/ 2012 (Lei Berenice Piana). Foram verificadas ainda
as enormes dificuldades na inclusão social do autista e quais caminhos a se seguir quando
tais dificuldades vierem a acontecer em sua vida.
Portanto, para lidar com os problemas ainda existentes em torno da inclusão social
da pessoa autista é necessário ampliar o conhecimento acerca das legislações específicas
de amparo a este público ao ponto de ser possível manifestar socialmente a devida
cobrança acerca do cumprimento dos direitos previstos. Ademais, ressalte-se a
importância da constante fiscalização acerca da aplicabilidade da legislação, bem como
das sanções que devem ser aplicadas diante de sua inobservância a fim de que o autista
viva em plenitude a tutela jurídica que lhe assegura o convívio social harmonioso e
coerente com seu desenvolvimento.
É importante salientar que a educação representa um importante avanço para os
sujeitos autistas, verificando a suas necessidades e a de seus familiares que assim o engloba
com planejamentos de trabalhos pedagógicos, além de garantir essa formação necessária
de professores, profissionais que trabalharão diretamente com as pessoas com
necessidades especiais.
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E por meio desta pesquisa, constata-se a evolução sobre a percepção de direito à
diferença, a inclusão evolui para debates sobre identidade, e não sobre igualdade por força
da lei. Para essas crianças serem incluídas, deve ocorrer sérias mudanças no sistema de
ensino, tanto pela lei quanto no meio pedagógico.
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RESUMO: A liberdade sindical no Brasil é um direito fundamental e social e constitucional,
além de ser um Direito Coletivo do Trabalhador, apesar de esta ser assegurada pela
Convenção da OIT 87 e a constituição garantir o direito de o sindicato ser livre esta não
ratificou a convenção de 87, mantendo o sistema de unificação dos sindicatos que contraria
o princípio de liberdade sindical. Este trabalho tem como principal objetivo avaliar a
importância dos sindicatos bem como a sua liberdade e autonomia para assegurar os
direitos dos trabalhadores, sendo imprescindível que seja respeitado o direito
constitucional assegurada pela Convecção da OIT n. 87 onde fica garantido aos órgãos
sindicais o direito de se manifestar quando achar que a categoria a qual representa está
sendo lesada em seus direitos. Caracteriza-se como uma revisão de literatura e demonstra
como os sindicatos atuam na defesa dos direitos trabalhista e quais os percalços que estes
enfrentam para desempenhar o seu papel que é de extrema importância para a classe
trabalhadora.
PALAVRAS-CHAVE:Liberdade Sindical. Sindicatos. Direitos Sociais.
ABSTRACT: Freedom of association in Brazil is a fundamental and social and constitutional
right, in addition to being a Collective Right of the Worker, although it is guaranteed by
the ILO Convention 87 and the constitution guarantees the right of the union to be free, it
did not ratify the convention of 87 , maintaining the system of union unification that
contradicts the principle of freedom of association. The main objective of this work is to
evaluate the importance of unions as well as their freedom and autonomy to ensure
workers' rights, being essential that the constitutional right guaranteed by the ILO
Convection n. 87, where union bodies are guaranteed the right to express themselves when
they think that the category they represent is being harmed in their rights. It is
characterized as a literature review and demonstrates how unions act in the defense of
labor rights and what obstacles they face to play their role, which is extremely important
for the working class.
KEYWORDS: Freedom of Association. unions. Social rights.
SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2 HISTÓRICO DO DIREITO DO TRABALHO. 2.1 Direito
Coletivo No Brasil. 2.2 O Papel Dos Sindicatos Para Assegura Direitos Sociais. 2.3 Sistemas
sindicais e autonomia no Brasil. 2.4 Liberdade Sindical na Constituição de 1988. 3 DIREITO
154 E-mail:mary-ribeiro.ap@hotmail.com
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FUNDAMENTAL, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL, PRINCÍPIO DE DIREITO COLETIVO DO
TRABALHO. 3.1 Convenção n. 87 da Organização Internacional do Trabalho. 3.2 Decisões
do Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 3ª Região: sistematização sindical e aplicação
nas relações individuais. 4 CONCLUSÃO. 5 REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
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O trabalho é um elemento de grande relevância na dinâmica social, pois, através
dele o sujeito tem a capacidade de se reproduzir socialmente, e assim produz novas
relações sejam elas de trabalhos ou para a organização e convívio em sociedade. Dessa
maneira, é importante compreender como essa noção do trabalho foi se constituindo ao
longo do tempo e como as relações envolvendo o trabalho foram se modificando.
Nesse contexto, sabe-se, que com o passar do tempo e com a revolução industrial
o processo produtivo e as relações de trabalho se modificaram significativamente, e diante
disso surgiu a necessidade de organização coletiva para uma maior representatividade
frente às demandas que por ventura pudesse ocorrer, diante das alterações que o mundo
do trabalho exigia dos trabalhadores, assim, começam a aparecer alguns movimentos e
organizações de grupos trabalhistas em defesa dos direitos do trabalhador, porém, no
Brasil esses direitos começaram efetivamente a serem respeitados de modo mais efetivo
com Constituição Federal de 1988.
Desse modo, com o processo de industrialização mundial, houve alterações no
processo produtivo no que se refere a tempo e condições de trabalho impostas ao
trabalhador o qual estava expostos as extensa carga horaria de trabalho com pouco
descanso e muitas vezes em más condições de salubridade, foi nesse cenário que os
movimentos sociais de mobilização coletiva dos trabalhadores, foram se organizando em
grupos e/ou associações de representações coletivas, desse modo, com base nisso surgiu
o problema desta pesquisa que é: Qual o papel dos sindicatos para assegurar o direito
coletivo do trabalho conforme estabelecido pela constituição de 1988 e como estes
impactam as relações de trabalho?
O tema abordado será: Princípio Da Liberdade Sindical, a delimitação do tema: O
Papel Dos Sindicatos Para Assegurar Os Direitos Sociais.
O presente trabalho se justifica mediante a necessidade analisar a importância dos
sindicatos para a garantia dos direitos dos trabalhadores e como este contribui para este
fato.
Caracteriza-se por ser um estudo de revisão de literatura acerca do papel dos
sindicatos para assegurar o direito coletivo do trabalho no Brasil, trata-se de um estudo
transversal, de natureza retrospectiva descritiva e analítica no que diz respeito à
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abordagem está apresenta um caráter quantitativo e comparativa retrospectiva, a qual
segundo Fontenelles et al (2009, p.8), na análise “retrospectiva, o estudo é desenhado para
explorar fatos do passado, podendo ser delineado para retornar, do momento atual até
um determinado ponto no passado”.
Nessa perspectiva, para que esta análise fosse possível este estudo fez um
levantamento de publicações (documentos institucionais), que versavam sobre a atuação
e importância dos sindicatos, para a sociedade enquanto órgão de representação coletiva,
assim, os documentos selecionados foram encontrados em base de dados da Central do
Sindicatos Brasileiro (CSB), de modo que, para este estudo foi necessário definir alguns
critérios.
As expressões utilizadas na pesquisa nos bancos de dados serão: sindicatos; direito
coletivo; direito do trabalho; e estatutos sindicais, de modo que se optou pela utilização
dessas frases como sendo o descritor que possibilitará alcançar de maneira mais precisa e
direcionar para o que está sendo pesquisado. Assim, a partir da aplicação desses
buscadores de seleção das obras para início da pesquisa em site de busca geral como o
google, o qual nos direcionou para o site da Central dos Sindicatos Brasileiro (CSB), no qual
retirou-se a amostra documental para este estudo, a qual foi composta por 2 documentos
institucionais, os quais discutem sobre os princípios que norteiam a atuação da (CSB) e o
Estatuto. A partir dessa seleção então iniciara-se a construção do artigo.
Na contemporaneidade, vivencia-se uma situação na qual os direitos civis de um
modo geral estão sendo em alguns caso cerceados e principalmente quando refere-se aos
direitos trabalhistas, pois, nota-se um certo ataque e enfraquecimento das instituições de
representação coletivas como os sindicatos, nessa perspectiva, esse tema apresenta um
significativa relevância, pois, se propõem a estuda os efeitos desse cerceamento para a
sociedade bem como a importância e como as instituições de representação coletiva estão
atuando no intuito de manter suas ações em defesa da coletiva.
Dessa maneira, pesquisar sobre direito coletivo e a atuação dos sindicatos se faz
necessário pois, este ainda é um assunto que provoca muitas dúvidas entre os
trabalhadores que por vezes, são afetados pelo desconhecimento em relação aos seus
direitos. Assim, nota-se que ainda há muito a ser discutido, acerca dessa temática e
portanto, como é uma pesquisa em faz inicial então pode passar por alterações.
A pesquisa definiu como objetivo geral: Analisar a importância dos sindicatos para
assegurar direitos sociais. E objetivos específicos: Explicar a importância da Constituição de
1988 para a conquista de Direitos Coletivos; Descrever como se dá as diferentes relações
de trabalho entre os atores e sujeitos desse processo produtivo; Demonstrar como os
Sindicatos atuam em defesa dos direitos classistas.
2 HISTÓRICO DO DIREITO DO TRABALHO
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A concepção de direito do trabalho apesenta diferentes momentos ou fases como
indica Delgado (2006), o qual afirma que o Direito do trabalho tem passado por diferentes
momentos, os quais foram evoluindo de acordo com as necessidades e demandas da
sociedade de cada época.
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Desse modo, conforme o autor, pode-se indicar quatros fases relacionados ao
Direito Coletivo, sendo que a primeira tem seus registros ainda no século VXIII, com afirma
Correia (2018, p.7)
1ª Fase: Formação do Direito do Trabalho (Final do Século XVIII a
1848): Poucas leis esparsas com o início da união de operários.
– Moral and Health Act(1802) na Inglaterra: proibição de
trabalhos superiores a 12 horas diárias e no período noturno para
menores.
– Ato de 1826 na Inglaterra: permite direito de associação coletiva
dos trabalhadores.
2ª Fase: Sistematização e consolidação do Direito do Trabalho
(1848 a 1919): aumento de leis trabalhistas e avanço no
reconhecimento da negociação coletiva.
– Manifesto Comunista (1848): reestruturação das classes operárias
pela pressão direcionada aos empregadores e ao Estado.
Encíclica “RerumNovarum” (1891) do Papa Leão XIII: Doutrina social
da igreja
exige maior regulamentação das relações trabalhistas.
– Convenção de Berlim de 1890: necessidade de regular o mercado
de trabalho.
3ª Fase: Institucionalização do Direito do Trabalho (1919 até final do
Século
XX): assimilação do Direito do Trabalho na dinâmica da sociedade e
do Estado e sua
constitucionalização.
– Constituição Mexicana de 1917: primeira a incorporar direitos
sociais, inclusive trabalhistas.
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– Constituição de Weimar de 1919: reconhecimento de direitos
sociais.
– Criação da OIT: convenções e recomendações sobre aspectos do
Direito do Trabalho.
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4ª Fase: Fase de crise e transição do Direito do Trabalho (Final do
Século XX até
os dias atuais): crises econômicas questionam necessidade do Direito
do Trabalho com o aumento da desregulamentação e flexibilização.
Assim, nota-se a importância que o direito do trabalho na própria constituição da
sociedade visto que as alterações e mudanças que passam a influenciar diretamente no
modo como o direito vai ser aplicado
2.1 Direito Coletivo No Brasil
Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que a atuação de
organizações que representam a coletividade, tornou-se possível de modo legal, e dessa
maneira, ganhou destaque o direito coletivo, ou seja, a representação dos indivíduos
através dos sindicatos passou a ter força e representação, neste sentido, Arabi (2015, p.2),
afirma que:
[...] o direito coletivo tem seus pilares construídos sobre a relação coletiva entre
empregados e empregador, a apreensão conjunta desta relação, tendo como base os
interesses e demandas comuns. Do ponto de vista histórico, tal percepção coletiva da
relação de emprego se tornou possível durante o século XIX, essencialmente, período
importante do florescimento, desenvolvimento e expansão do capitalismo.
Assim, nota-se que foi com a expansão de modo de produção capitalista e, a partir
disso as difíceis condições de trabalho que os trabalhadores começaram a se organizar em
busca de seus direitos trabalhista, dessa maneira o direito do trabalho ganha um outro
contexto, ou seja, deixa-se de defender-se apenas a relação direta de trabalho entre patrão
e empregado passando então para as relações entre os representantes da coletividade,
seja representando os patrões, os quais detinham os meios de produção ou os
empregados que possuem a força de trabalho.
Assim, Delgado (2011), aponta que, existência de associações sindicais, possibilitou
a representação coletiva dos trabalhadores, no entanto, é preciso saber que essas
associações não têm suas ações bem-vistas pelos empregadores, e diante disso, e que
surge a seguinte questão problema.
2.2 O Papel Dos Sindicatos Para Assegura Direitos Sociais
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Os sindicatos, enquanto instituições jurídicas devem ser entendidas como sendo de
direito privado, mas que atua na representação da coletividade de uma categoria de
trabalhadores, por isso, muitas vezes essas instituições são consideradas como uma
ameaça ao patrimônio dos patrões, por isso deve-se compreender que os sindicatos
representam categorias, também há os sindicatos patronais que atuam em defesa dos
direitos dos patrões e empregadores.
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Assim, Oliveira (2017, p. 270), afirma que:
Ao falar de sindicato é importante frisar que ele não é somente uma
associação para a defesa dos interesses econômicos e/ou
profissionais
de
indivíduos
(empregados,
empregadores,
profissionais liberais, autônomos etc.) que exercem a mesma
atividade ou atividades similares e conexas. Esse conceito trazido na
maioria dos dicionários é bem simplório, pois são os sindicatos que
lutam pelos direitos dos trabalhadores e ou empregadores, bem
como, representa não só os associados, mas a categoria
representada, na esfera judicial, empresarial e social.
Dessa maneira, ao analisar o fragmento acima, nota-se que as discussões e
compreensões acerca dos sindicatos ainda se se apresenta de modo um tanto confuso,
pois, muitas vezes entende-se que os sindicatos representam apenas os trabalhadores.
2.3 Sistemas sindicais e autonomia no Brasil
Há várias formas dos sindicatos se organizarem pelo mundo, alguns democráticos
outros nem tanto, há estruturação de sindicato que demostram um amadurecimento do
sindicalismo, outros sindicatos tendem a demostrar uma ligação com o corporativismo que
persiste até os tempos de hoje e não quer desaparecer. Em ambos os casos podemos
compreender a ausência ou presença de autonomia destes órgãos perante o Estado.
Podemos compreender também o esforço do sindicato seja ele maior ou menor para ter
espaço e liberdade sindical, conseguimos entender isto quando analisamos as escolhas das
normativas existente no país, em especial no Brasil a sua relação com a estruturação dos
sindicatos existentes.
Para analisarmos as várias formas de organização sindical no Brasil devemos levar
em consideração a definição de liberdade sindical. Dessa forma após sanada essa dúvida
poderemos entender como estes estão organizados e perceber a sua pluralidade,
unicidade e unidades sindicais.
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Portanto a autonomia é definida de forma simples e clara seja qual for a seu foco
principal, sendo determinada como a possibilidade que o sindicato tem de se organizar
segundo as suas normas, sem ter que estar subordinado ou limitados por outras normas.
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Para Delgado (2018, p. 1.551-1.552)
Tal princípio sustenta a garantia de autogestão às organizações
associativas e sindicais dos trabalhadores, sem interferências
empresariais ou do Estado. Trata o princípio, dessa maneira, da livre
atuação externa, sua sustentação econômico-financeira e sua
desvinculação de controles administrativos estatais ou em face do
empregador.
Na constituição brasileira de 1988, consta o direito dos sindicatos a autonomia em
relação a sua criação e gestão, garantindo também o direito de greve das pessoas sob a
proteção do sindicato, descritos nos incisos I, III e VI do artigo 8º e da norma do caput do
artigo 9º. Com isso podemos notar que o Brasil vê a liberdade sindical como sendo a
entidade coletiva sob o Estado , não necessitando da autorização deste para que haja a
fundação dos sindicatos, assim como a inferência e intervenção do Estado.
Assegura a presença dos sindicalizados em normatizações coletivas e na defesa do
interesse deles. Também garante o direito a greve que é uma materialização dos direitos
individuais e coletivos dos sindicalizados quanto aos seus direitos trabalhistas.
Quanto a regularização dos sindicatos no Brasil há uma divergência entre a
normatização e a prática, em outras palavras entre a obediência as regras garantidas pela
constituição e praticada pelos sindicalizados. É previsto na normativa simultaneamente a
liberdade com unicidade sindical, autonomia com subordinação ao Estado o que configura
uma contradição do direito à liberdade sindical. Ao estudar a Assembleia Nacional
Constituinte Mauricio Goldinho Delgado chamou essas contradições de “contradições
antidemocráticas”, o que pode explicar este fato apesar de ser absurdo apesar de ser
injustificável.
Em 1988 chegou-se a um entendimento acerca da necessidade da liberdade sindical
e do cerceamento da interferência do Estado. Porém esse discurso estava afundado em
práticas corporativista que atrapalharam que este estivesse contida na constituição de
1988.
O que nos leva a questionar como os sindicatos podem ter autonomia e ser livres
se este não pode organizar a classe trabalhadora como acredita ser melhor para eles? Com
o Estado intervindo nas ações do sindicato, como a Consolidação das Leis do Trabalho
coordenando as categorias que são possíveis de existir no Brasil? Se há o direito a greve
assegurado pela constituição então porque há a regra de legal infraconstitucional, que
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alega a ilegalidade de um ato garantido na constituição do país? Como podemos afirmar
que há liberdade sindical se está sempre tendo seus direitos garantidos em lei sendo
cerceados pelo Estado, não existe uma meia liberdade ou autonomia ou os sindicatos são
livres ou estão sob uma falsa ideia de liberdade.
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O Brasil tem a unicidade sindical como base de seu sistema não sendo permitido a
criação de um sindicato rival. Sendo vedado por lei, podendo apenas ter um sindicato por
categoria, conforme consta no inciso II do artigo 8º da Constituição da República
promulgada em 1988.
A unicidade sindical traz prejuízo aos trabalhadores uma vez que submete eles a
uma representação fragmentada o que faz com que os sindicatos percam poder de
negociação com o estado, e se a categoria não estiver sendo bem representada pelo
sindicato, não pode escolher outro, ou permanece filiado a uma organização que não o
representa ou se desfilia e perde a chance de ter os seus direitos garantidos em conjunto
com outros colegas. No brasil a cerca de 16 mil sindicatos a maioria por ser pequeno como
pouco poder de representatividade. Há vários fatores que influenciam na expansão do
número de sindicatos o que contribui com a falta de representatividades deles sendo um
dos maiores problemas a unicidade sindical.
Consoante com Delgado (2017, p. 1.517-1.518):
A unicidade corresponde à previsão normativa obrigatória de
existência de um único sindicato representativo dos correspondentes
obreiros, seja por empresa, seja por profissão, seja por categoria
profissional. Trata-se da definição legal imperativa do tipo de
sindicato passível de organização na sociedade, vedando-se a
existência de entidades sindicais concorrentes ou de outros tipos
sindicais. É, em síntese, o sistema de sindicato único, com monopólio
de representação sindical dos sujeitos trabalhistas.
Como o modelo de unicidade apesar de parecer que os sindicatos têm autonomia
estes ainda são controlados pelo estado, em sua constituição. No decorrer dos mais de 30
anos da constituição podemos notar a divergência de um estado que prega a autonomia
mas com um sistema de unicidade que não converge para que este fato ocorra. Com isso
acontece um enfraquecimento dessa entidade uma vez que há uma multiplicidade sindical
o que faz com que eles percam poder de negociação. Conforme nos destaca Filho (2004,
p.175) “São tantos e de tal monta que, às vezes, há dúvida em saber o que afinal estão a
representar”.
Este modelo de unicidade sindical foi amplamente debatido pela Assembleia
Nacional Constituinte sendo essa a escolha da maioria dos representantes sindicais da
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década de 80. Sendo defendido o outro modelo apresentado apenas pela Central Única
dos Trabalhadores – CUT, este modelo não tinha o prejudicial formato corporativista que
atrapalha na autonomia dos sindicatos. A maioria se conformou com o modelo no qual
não houvesse mudanças drásticas deixando evidente como o sindicato tem aversão as
mudanças, este fato é marcado na história dos sindicatos brasileiros onde podemos
perceber essa resistência a mudanças socio coletivas.
A organização Internacional do Trabalho – OIT, rejeita esse sistema de unicidade
sindical assim como os países que o utilizam.
A unicidade sindical não identifica -se com a ideia de unidade sindical, uma vez que
a unicidade sindical é uma imposição do estado sobre os sindicatos e a unicidade sindical
seria de escolha dos trabalhadores em um cenário de liberdade de fato por estes.
Assim sendo Delgado (2017, p. 1.518) explica a diferença entre esses dois conceitos:
É necessário, porém, distinguir-se entre unicidade e unidade
sindicais. A primeira expressão (unicidade) traduz o sistema pelo qual
a lei impõe a presença na sociedade do sindicato único. A segunda
expressão (unidade) traduz a estruturação ou operação unitárias dos
sindicatos, em sua prática, fruto de sua maturidade, e não de
imposição legal.
A expressão unidade é antônima da palavra unicidade sendo considerada contraria
a prática de liberdade e autonomia sindical como veremos a seguir. A escolha pela maioria
dos representantes dos sindicatos pela unicidade ao invés da unidade sindical significou o
atraso da autonomia sindical que perdura até os dias de hoje, com base na análise de
pesquisas feita pela Lisiane de Alcantara Bastos (2009) constatou -se que apenas a CUT
como citado anteriormente está disposta a aceitar as mudanças drásticas que seriam
necessárias para que os sindicatos tivessem a autonomia de fato.
Nós falamos não em liberdade relativa, mas em liberdade absoluta
da organização dos trabalhadores, inclusive os servidores públicos,
sem distinção de qualquer espécie […]. É vedada ao Poder Público
qualquer intervenção que possa limitar este direito [de organização],
ou entravar o seu exercício legal.
A CUT defende, sim, a unidade sindical que vai se dar a partir do
entendimento dos trabalhadores com a liberdade de se organizar
como assim entenderem. Nós não queremos nenhuma tutela do
Estado. (BASTOS, 2009, p. 440).
Em contrapartida a ideia da CUT os outros representantes dos sindicatos que
defendiam a liberdade e a autonomia dos sindicatos com base na unicidade regida pelo
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estado. o representante da Confederação dos Trabalhadores na Indústria Olyntho Cândido
de Oliveira fez o seguinte panorama desta reunião.
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Para falar a respeito da Convenção 87, nós fizemos uma enquete
junto aos nossos filiados [...], onde revela muito bem esse espelho,
que 96,89% manifestaram-se radicalmente contra a aprovação ou a
ratificação da Convenção 87, sendo que esses outros três e pouco
restantes ainda manifestaram algumas restrições. (BASTOS, 2009, p.
440).
Lourenço do Prado em contrapartida não viu com bons olhos a convenção da OIT
de 87. “[…] rejeição da Convenção 87 da OIT, na medida em que esta convenção entra em
frontal contradição com o princípio da unidade e da unicidade sindicais” (BASTOS, 2009, p.
444), compreendemos por essa afirmação que ele desconhece sobre os conceitos de
unidade e unicidade.
Refletindo acerca da história dos sindicatos brasileiros podemos afirmar que estes
não se incomodam com a falsa ideia de autonomia e liberdade contanto que estejam
assegurados seus poderes estruturais sindicais, ficando preferível flertar com o
corporativismo de Getúlio Vargas mesmo estando em pleno século XXI, do que sofrer com
mudanças necessárias e essenciais para a garantia do seu poder de negociação e
autonomia.
A ideia de unicidade não está em consonância com o restante do mundo como ideia
de liberdade para os sindicatos mais sim a ideia de unidade sendo o mais adotado no resto
do mundo.
A diversidade de sindicatos está em consonância com a ideia de autonomia e
liberdade sindical. pois este implica na existência de vários entes que tem grande potencial
para representar a categoria trabalhista em seu território sem a interferência do estado,
pois neste modelo há conformidade com o modelo de liberdade sindical que se espera.
Nesse sentido: Nascimento (2003, p. 956):
Corolário do princípio é a incompatibilidade da unicidade sindical
com a Convenção n. 87, assim considerada a proibição, por lei, da
existência de mais de um sindicato representativo da mesma
categoria na mesma base territorial. É aqui que se situa a polêmica
questão que divide o movimento sindical: de um lado, a tese da
pluralidade sindical, de outro, a da unicidade sindical. Há uma
diferença doutrinária entre pluralidade, unicidade e unidade.
Pluralidade é o direito de fundação, na mesma base territorial, de
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tantos sindicatos quantos os grupos pretenderem. Unicidade, como
ficou dito, é a vedação legal de mais de um sindicato da mesma
categoria na mesma base territorial. Unidade é a união espontânea
dos grupos e sindicatos, não por força de lei, mas por opção própria,
valendo-se da liberdade sindical.
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2.4 Liberdade Sindical na Constituição de 1988
A constituição de 1988 decidiu dá a normativa que rege os sindicatos que não
condiz com a autonomia necessária para este órgão. Contendo práticas que flertam com o
corporativismo cerceando o direito à liberdade e autonomia dos sindicatos, que estão de
acordo com as autocracias do século XX. Portanto faz- se necessário a compreensão dessas
práticas teóricas assim com a expressão da liberdade sindical após a promulgação da
Constituição de 1988.
3 DIREITO FUNDAMENTAL, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL, PRINCÍPIO DE DIREITO
COLETIVO DO TRABALHO
Como dito anteriormente a lei que ampara a liberdade sindical na constituição está
nos artigos 8° e 9° em seu Capítulo II denominada “Dos Direitos Sociais” sendo parte
integrante do Título II nomeado como “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. Sendo
garantida por esta normativa deveria ter a garantia do seu cumprimento o que sabemos
não acontece na prática.
Sendo está um princípio constitucional e não estando equivalendo a uma regra
jurídica, mesmo que o seu não cumprimento não gere sanção. Compreendemos que
mesmo diante dessas dificuldades há sim uma eficácia uma vez que ela tem a sua origem
na constituição, podendo se contrapor a regras que sejam divergentes de seus princípios
básicos.
Um exemplo claro disso é quando um empregado diverge com seu empregador,
para resolver tal impasse leva-se em consideração a normativa que versa sobre a
coletividade. Esta situação ocorre de forma diferente quando a situação envolve mais de
um sindicato ou um sindicato que seja subordinado ao estado.
A garantia da liberdade sindical é um princípio do direito coletivo ao trabalho, sendo
parte da estrutura coletiva da parte trabalhista. Com ela podemos estabelecer regras que
levem em consideração o bem do coletivo trabalhista, criando regras que versem sobre
isto, constituindo a correta interpretação das leis em prol de uma maioria trabalhista e não
somente para beneficiar o estado, tal fato muitas vezes não é lembrado em diversas
situações e infelizmente os trabalhadores deixam de ter a sua representatividade frente ao
estado.
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Conforme Zangrando (2011, p. 543-544,547) que versa sobre a liberdade sindical
associando ao princípio da autonomia privada:
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Para verdadeiramente negociar, é necessário ter autonomia, ou seja,
possuir liberdade, de fato e de direito. Os prisioneiros, os escravos e
os vassalos não negociam, apenas aceitam o que lhes é imposto. A
partir do instante em que o Estado e, antes dele, a Sociedade
reconheceram autonomia aos Sindicatos, reconheceram, também e
por decorrência lógica e racional, a autonomia para que estes
negociem a satisfação dos interesses coletivos correspondentes, em
nome das categorias que representam. Essa negociação deve se dar
de modo livre, ou, melhor dizendo, o mais livre possível, uma vez que,
mesmo aqui, não se pode esquecer dos interesses maiores da própria
Sociedade. [...]Dessa forma, a negociação coletiva, assim como a
greve, constitui o núcleo essencial da liberdade sindical.
(ZANGRANDO, 2011, p. 543-544, 547).
Para Sabino (2012, p. 199-200) a liberdade sindical é:
A liberdade sindical é dividida em dois planos: individual e coletiva.
A primeira se caracteriza pela possibilidade de o trabalhador se filiar,
não se filiar, ou desfiliar-se do sindicato. No Brasil esta regra está
esculpida no art. 8º, V, da Constituição Federal. Assim, há a aparência
de que o modelo brasileiro respeita a liberdade sindical individual,
entretanto, como se verá
adiante, ela é reduzida em razão da unicidade sindical e da
contribuição sindical compulsória. A segunda leva em consideração
o grupo, a coletividade de trabalhadores. A liberdade sindical coletiva
pode ser dividida em liberdade de associação, de organização, de
administração e de exercício das funções. Liberdade de associação é
a possibilidade de se criar sindicatos independentemente de
autorização do Estado, tal como estabelece nossa Constituição
Federal em seu art. 8º, inciso II. Liberdade de administração consiste
em que não pode haver qualquer ingerência do Estado na
administração do sindicato, como observado pelo art. 8º, I, da
Constituição. Liberdade de exercício das funções é aquela que
assegura
ao sindicato o desenvolvimento de ações para atingir os fins para o
qual foi constituído. Já a liberdade de organização consiste na ideia
da liberdade de fundar, administrar, atuar e filiar-se a sindicato. Nesse
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sentido que a liberdade sindical é considerada como princípio
fundamental pela Declaração da OIT sobre os princípios e direitos
fundamentais no trabalho e seu seguimento de 1998. (SABINO, 2012,
p. 199-200).
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Consoante com a ideia de Sabino sobre a liberdade sindical, Brito Filho, (2012, p.
71) a conceitua como:
Já o segundo aspecto, a liberdade de organização, relaciona-se com
o direito de trabalhadores e empregadores definirem seu modelo de
organização sindical, sendo incompatíveis com ela restrições que
digam
respeito ao número de sindicatos existentes, à forma de constituição
dos grupos que podem integrar um determinado sindicato, aos tipos
de entidades sindicais que podem ser constituídas; em suma, tudo
que disser respeito a qualquer forma de vedação ou limitação ao
direito de livre estruturação das entidades sindicais.
Com relação à liberdade sindical coletiva de organização, não foi
contemplada pelo texto constitucional brasileiro. Pode-se dizer que
é onde menos existe liberdade, pois a estrutura do sistema de
representação sindical é completamente rígida, permanecendo como
moldada na década de 1930, quando da implantação do modelo
corporativista. As restrições à liberdade sindical coletiva de
organização são, basicamente, quatro, como afirmamos retro:
unicidade sindical, base territorial mínima, sindicalização por
categoria e sistema confederativo da organização sindical. (BRITO
FILHO, 2012, p. 75, 82).
Porém é com Stürmer que vemos o conceito de liberdade sindical de forma mais
ampla e abrangente.

direito de trabalhadores, entendidos como tal empregados,
empregadores, autônomos e profissionais liberais, de livremente
constituírem e desconstituírem sindicatos; de individualmente
ingressarem e saírem dos sindicatos conforme seus interesses e sem
limites decorrentes da profissão à qual pertençam; de livremente
administrarem as organizações sindicais, constituírem órgãos
superiores e de associarem-se a órgãos internacionais; de livremente
negociarem sem qualquer interferência do Poder Público (Executivo,
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Legislativo ou Judiciário); e de livremente exercerem o direito de
greve, observadas as formalidades legais; tudo isso sem limitação de
base territorial e num regime de pluralismo, sendo o sistema
financiado única e exclusivamente pelas contribuições espontâneas
por eles mesmos fixadas. (STÜRMER, 2007, p. 60-61).
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Em Resumo podemos concluir que a liberdade sindical é um direito fundamental
garantido por lei aos trabalhadores, coletivo, mas apesar de ser um direito fundamental
não é garantida aqui no Brasil, faz-se necessário entender como está organizado a
estrutura da liberdade sindical no mundo, principalmente pela OIT.
3.1 Convenção n. 87 da Organização Internacional do Trabalho
A convenção de 87 da OIT é uma das mais importantes normativas quanto a
liberdade sindical e o direito trabalhista no mundo, sendo imprescindível para regularizar
as situações sindicais nos países membros.
Em seu texto a convenção de 87 da OIT aborda a temática de forma simples, tendo como
principal objetivo a liberdade sindical nos países membros devendo ser respeitada por
estes.
A liberdade sindical está inserida no art 2° da Convenção n. 87 da OIT, onde versa
desta forma “Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie,
terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como
o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os
estatutos das mesmas”. (OIT, 1948).
Neste texto consta os direitos de sindicalização de todo trabalhador com exceção dos
militares que se organizarem para participar de sindicatos ou greve podem sofrer sanções.
Nela também consta a desobrigação dos sindicatos de buscar autorização do estado
para que possa fundar um sindicato. Assim como o direito do trabalhador de filiar -se de
forma individual e não a entidade coletiva. Além de poderem criar a sua organização como
lhe aprouver, nesta o trabalhador tem pleno poder para gozar de seus direitos podendo
se filiar ou não ao sindicato necessitando está organizado da melhor forma para
representá-lo.
Nela não está previsto a pluralidade sindical contudo não veta essa possibilidade
contanto que seja garantida a liberdade sindical individual e coletiva, já a unicidade sindical
prevê a intervenção do estado para que seja fixado uma base a nível territorial sendo
organizada para obedecer às regras da OIT.
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Rios (2011) não está de acordo com essa afirmação pois acredita que a unicidade sindical
é incompatível com a ideia de liberdade sindical que prega este órgão.
“[…] em particular porque, ao existir apenas uma organização sindical
por decisão do Estado, o nível de ingerência deste é muito intenso e,
portanto, indesejável.” (RÍOS, 2011, p. 31). Além disso, e talvez mais
importante, “[…] porque em um mundo como o sindical, que tem
diversas tendências, a limitação a uma organização sindical desnatura
o direito.” (RÍOS, 2011, p. 31).
Alfredo Villavicencio Ríos em seu livro O Comitê de Liberdade Sindical da OIT, por
sua Recopilación de Decisiones y Principiosdel Comité de Libertad Sindical delConsejo de
Administración de la OIT, Quinta edición revisada em 2006, faz importantes ponderações
acercada Convenção de 87 que nos permite compreender melhor do que ela trata.
O direito dos trabalhadores de ter autonomia em suas escolhas contribui para que
eles possam criar organizações independentes do estado, e de partidos políticos (RIOS
,2006).
O fato de existir um sindicato não deve ser visto como empecilho para a criação de
outra se assim os trabalhadores desejarem. Uma vez que o impedimento da criação de
outro sindicato não está em acordo com o princípio da liberdade sindical, evitar a
multiplicação do número de sindicatos pode ser vantajoso para empregadores e
trabalhadores, mesmo que legal entra em contradição com o direito deles a liberdade
sindical. Assim como o movimento sindical não deve ser imposta pelo estado por meio de
legislação pois fere o princípio da liberdade sindical(RIOS, 2006). Cabe aos trabalhadores
escolher como querem se organizar se em um sindicato de empresa ou outra forma
vinculação assim como sindicato de industrial ou de ofício (RIOS, 2006; OIT, 2006).
Está na constituição o direito dos sindicatos a liberdade sindical, contudo no Brasil
os sindicatos não têm esse direito respeitado uma vez que não se baseia nos princípios da
OIT.
3.2 Decisões do Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 3ª Região: sistematização
sindical e aplicação nas relações individuais
Neste iremos analisar decisões do TRT nas últimas três décadas acerca, onde há
jurisprudência de ementas que contenham a expressão “Liberdade Sindical” juntamente
com a palavra constituição entre o período de 5/10/1988 a 14/05/2018.
Este trabalho busca uma conexão entre a Constituição de 1988 e a Justiça do
trabalho no Brasil neste foi encontrado 297 (duzentos e noventa e sete) ementas sobre a
temática considerando as decisões tomadas após a homologação da constituição de 1988,
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que foram retirados do site eletrônico do TRT onde tratava do tema da liberdade sindical,
este tema não tem sido levado a sério no dizer respeito a autonomia dos servidores.
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SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS - EXISTÊNCIA - LIBERDADE
SIN DICAL - ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Embora
consignado no texto da Constituição Federal de 1988, a liberdade de
associação em sindicato, inclusive para os servidores públicos (art. 37
inc. VI), o tema depende de regulamentação, para as novas categorias
cuja permissão foi estendida, tanto que fala no registro no “órgão
competente”. Inexiste o sindicato, mas mera associação de interesse,
pendente de regulamentação para sua oficialização. (BRASIL. TRT da
3ª Região; Processo: RO-5591/89; Data de Publicação: 28/9/1990,
DJMG; Órgão Julgador: Segunda Turma; Relator: Agenor Ribeiro.)
Diante do exposto notamos que há uma normativa que regulamenta a liberdade
sindical no Brasil mas essa não abrange todos os servidores públicos mas que abre a
extensão dessa para os demais deixando a cargo dos órgãos competentes.
EMENTA: SINDICATO - LEGITIMIDADE. Em atendimento ao princípio
da liberdade sindical insculpido na Constituição da República, a
existência de uma entidade sindical com jurisdição mais ampla não
impede a formação de outra, representativa da categoria no âmbito
municipal, desde EMENTA: SINDICATO - LEGITIMIDADE. Em
atendimento ao princípio da liberdade sindical insculpido na
Constituição da República, a existência de uma entidade sindical com
jurisdição mais ampla não impede a formação de outra,
representativa da categoria no âmbito municipal, desde que decorra
da vontade dos empregados daquela região. Assim sendo, se os
empregados do reclamado decidiram filiar-se ao SINAAE/JF,
delegando-lhe poderes para celebrar acordo coletivo que tinha por
objeto o pagamento das diferenças salariais verificadas entre 1992 e
1995, resulta patente a ilegitimidade ativa do SINAAE/MG para a
propositura de ação de cumprimento versando sobre idêntico
pedido, mormente porque os próprios empregados firmaram termo
de renúncia à substituição processual ora verificada. DECISÃO: A
Turma, à unanimidade, conheceu do recurso; no mérito, sem
divergência, negou-lhe provimento. (BRASIL. TRT da 3ª Região;
Processo: RO-4362/96; Data de Publicação: 31/8/1996; Órgão
Julgador: Quarta Turma; Relator: Antônio Augusto M. Marcellini;
Revisor: José Roberto Freire Pimenta.)
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Como já exposto anteriormente a constituição de 1988 impede a multiplicidade de
sindicatos que estejam sitiadas na mesma cidade ou município, na decisão supracitada há
jurisprudência esta decisão aconteceu em Minas Gerais onde fica explicito que a existência
de uma não é impedimento para que se crie outra desde que seja manifestada a vontade
dos servidores.
Nesta decisão o sindicato com poderes mais amplos do estado de Minas Gerais,
reivindica para si o direito de agir em nome dos servidores que tinha sido sindicalizado a
nível municipal, os sindicalizados decidiram que seriam melhor representados por um
sindicato com melhor poder de negociação e por estarem amparados pela liberdade
sindical mesmo com o impedimento da constituição de 1988, foi garantido o seu direito a
liberdade sindical pelo magistrado.
Também fica garantido ao dirigente do sindicato a garantia a instabilidade no
trabalho sindical desde a sua eleição até um ano após a finalização do seu mandato. Com
respeito essa questão a relatora do caso Aline Monteiro de Barros que assim discorre sobre
a liberdade sindical.
EMENTA: DISPENSA DE DIRIGENTE SINDICAL NO CURSO DA
GARANTIA DE EMPREGO. CONDUTA ANTISSINDICAL. DANO
MORAL. A Constituição da República de 1988 assegura, no seu artigo
8º, a liberdade de associação profissional ou sindical, a qual
compreende não apenas o direito de constituir sindicato e de nele
ingressar ou dele retirar-se, mas também o exercício das atividades
sindicais, em sentido amplo. Para tornar efetivo o exercício desse
direito subjetivo e eficaz o desenvolvimento da atividade sindical, os
ordenamentos jurídicos, em geral, proíbem os atos antissindicais. O
principal valor a ser protegido aqui é a liberdade sindical, que está
exposta a vários tipos de lesão, gerando inúmeros comportamentos
suscetíveis de serem enquadrados como antissindicais. O conceito de
conduta antissindical é amplo e abrange os atos que “[…] prejudicam
indevidamente um titular de direitos sindicais no exercício da
atividade sindical ou por causa desta ou aqueles atos mediante os
quais lhe são negadas, injustificadamente, as facilidades ou
prerrogativas necessárias ao normal desempenho da ação coletiva.”
(cf. URIARTE, Oscar Ermida. A proteção contra os atos antissindicais.
São Paulo: LTr, 1989. p. 35). A dispensa do reclamante, dirigente
sindical, no curso da garantia de emprego, configura, sem dúvida
alguma, conduta antissindical, pois prejudica exercício da atividade
sindical. Em situações como a dos autos em que a conduta
antissindical se manifesta no curso da relação de emprego, a doutrina
vem sustentando que, comprovada a lesão à liberdade sindical, o
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dano moral se presume. Isso porque trata-se de lesão a um direito
fundamental. Recurso ordinário provido para deferir ao reclamante
compensação pelo dano moral decorrente da conduta antissindical
adotada pela empresa. (BRASIL. TRT da 3ª Região; Processo:
0098100-30.2009.5.03.0013 RO; Data de Publicação: 30/3/2010;
Disponibilização: 29/3/2010, DEJT, Página 107; Órgão Julgador:
Sétima Turma; Relatora: Alice Monteiro de Barros; Revisor: Paulo
Roberto de Castro.)
Nesta decisão ela reitera o fato que a dispensa de um dirigente sindical configura
uma atitude ante sindical pois a sua instabilidade é garantida pela constituição, assim como
entendeu que coube uma ação de danos morais uma vez que tal atitude também configura
dano a sua liberdade sindical. Desta forma compreendemos que há como garantir o
mínimo que constam na constituição de 1988 dos direitos para servidores sindicalizados,
assim como podemos afirmar que há jurisprudência em vários casos e que há uma tentativa
de mitigar as injustiças que possam acontecer para prejudicar a liberdade sindical.
4 CONCLUSÃO
Com base na análise deste trabalho podemos concluir que mesmo os servidores
sendo amparados pela constituição de 1988, o fato de o Brasil não ter aprovado as normas
da convenção de 87 da OIT que é aceita mundialmente, o Brasil infelizmente continua
mantendo o formato de unicidade sindical o que configura um desrespeito ao direito à
liberdade sindical.
Esta opção caracteriza a antidemocracia com o apoio da constituição que é um
documento que tem como principal função o direito a democracia e a garantia dos direitos
do cidadão, tal fato tem sido eternizado desde a sua promulgação até os dias atuais. A
admissão desse sistema fez com que houvesse um número expressivo de sindicatos, porém
com pouca representatividade. Fica evidente que apenas a promessa contida na
constituição de que eles terão direito a liberdade e autonomia não é o suficiente para
garanti-la aos trabalhadores, infelizmente o sindicalismo no Brasil está preso ao
corporativismo sindical que determina a unicidade com formato como se estivesse em
sincronia com o direito à liberdade sindical não sendo sinônimo, este impede a pluralidade
sindical que contribuiria para a garantia do direito à liberdade sindical.
Neste estudo podemos compreender que na pratica em alguns casos supracitados
há jurisprudência e houve a aplicação do direito a liberdade sindical com base na
constituição sendo aplicadas de forma a respeitar esses direitos quando nos referimos aos
direitos trabalhistas individuais mas quando se refere a organização sindical deixa a desejar.
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de abordar as principais informações acerca da lei
13.104/2015, mais conhecida como lei do feminicídio, onde analisaremos a aplicação do
Direito penal como forma de combate à violência de gênero. O feminicídio tem se tornado
muito comum nos dias atuais, visto o alto índice de crimes cometidos contra as mulheres.
Esses crimes são recorrentes e na maioria dos casos são cometidos pelos parceiros e exparceiros das vítimas. A lei 13.104/2015 foi criada para proteger as mulheres que sofrem
violências pelo simples fato de serem mulheres, diferente da Lei Maria da Penha que tem
como característica principal a proteção das vítimas, a Lei do feminicídio veio com o caráter
punitivo para esses agressores.
Palavras chaves: Feminicídio; Violência; Gênero; Legislação.
ABSTRACT: This paper aims to address the main information about law 13.104/2015 better
known as the femicide law, where we will analyze the application of criminal law as a way
to combat gender violence. Femicide has become very common nowadays, given the high
rate of crimes committed against women, these crimes are recurrent and in most cases are
committed by the victims' partners and ex-partners. Law 13.104/2015 was created to
protect women who suffer violence for the simple fact that they are women, unlike the
Maria da Penha Law, which has as its main characteristic the protection of victims, the
femicide law came with a punitive character for these aggressors.
Keywords: Femicide; Violence; Genre; Legislation.
INTRODUÇÃO
O autodenominado feminicídio é um tema que vem ocupando espaço nos
dias atuais e se tornando cada vez mais conhecido entre a população. Tal conceito
surgiu por volta da década de 1970 e só veio ganhar destaque recentemente, tendo
em vista que foi introduzido às legislações de diversos países, até mesmo no Brasil,
através da criação da Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015).
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O feminicídio é entrelaçado ao gênero, uma vez que ele ocorre quando uma
mulher se torna vítima do seu companheiro, apenas pelo fato de ser “mulher”. A
maioria dos casos de feminicídio sofridos por mulheres se deve à discriminação de
gênero, que pode ocorrer de diversas formas, como violência doméstica e sexual.
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O art. 121 da Lei 13.104, de 09/03/2015, mais conhecida como Lei do
Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, colocando como qualificador do crime
de homicídio o feminicídio.
Assim, tal lei não se refere a qualquer tipo de assassinato de mulheres como
ato de feminicídio, pois a lei acima mencionada se aplica apenas aos casos de violência
familiar ou doméstica e casos de menosprezo ou discriminação contra a condição da
mulher.
Devido ao alto índice de criminalidade contra a mulher no Brasil, fica clara a
necessidade urgente de leis mais rígidas, pois ao analisar o número de crimes,
confirmou-se a necessidade de implementação da Lei 13.104/2015.
Portanto, vê-se que é importante implementar políticas públicas que
contribuam para a igualdade de gênero, através da valorização das mulheres e
também por meio da fiscalização das leis, para que sejam respeitadas.
1. DO FEMINICÍDIO
Diversos crimes contra a mulher, incluindo abuso sexual e violência doméstica,
colocam o Brasil em quinto lugar no mundo em violência contra a mulher. Além disso,
nossa cultura ainda está alinhada com a tendência de descriminação contra as mulheres, o
que mostra que o machismo ainda tem muita influência em nossa sociedade.
No Brasil, a Lei nº 13.104 estabeleceu o crime de feminicídio como homicídio
qualificado e o acrescentou ao rol dos crimes hediondos com penas mais elevadas. Assim,
para homicídio simples, a pena varia de 06 a 20 anos, e para feminicídio, de 12 a 30 anos.
O feminicídio não é caracterizado apenas quando é cometido por maridos ou
namorados, mas também por desconhecidos, homens ou mulheres. Sim, as mulheres
também podem cometer feminicídio, embora na maioria dos casos seja pelo parceiro ou
ex-companheiro.
Além disso, o feminicídio após a Lei Maria da Penha levanta questionamentos
sobre a necessidade de novas normas sobre violência contra a mulher.
No que se refere à Lei Maria da Penha, que tem como principal objetivo proteger
as mulheres vítimas de violência doméstica, ela não impõe sanções, mas apenas estabelece
proteções com o objetivo de afastar os agressores das vítimas.
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Mas, quando praticado em relação ao sexo feminino, neste caso, o objetivo não
é a proteção, pois mesmo que sua forma tentada seja reconhecida, a intenção do agressor
deve ser causar a morte da vítima em razão da condição feminina.
Assim, na tarefa de comprovar a tipificação do feminicídio, Erika Brenda do
Nascimento Arantes e Patrícia Silva Cavalcante dizem:
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A violência contra a mulher não pode ser considerada apenas a
superioridade física daquele que a agride, mas sim o caráter
social ao qual essas agressões estão vinculadas. Trata-se de uma
questão de gênero, da ideia, já reiterada anteriormente, de
superioridade do homem em relação à mulher e a cultura
machista de subordinação que vem justificando, desde sempre,
a violência (MOSQUER, 2015).
Esse problema social passou a ganhar mais destaque a partir do
aumento do número de denúncias de homicídio de mulheres,
somado à pressão social para solução dos casos e efetivação da
justiça. Assim, os estados passaram a se preocupar em dar uma
resposta de intolerância à violência contra a mulher para a
sociedade. (MOSQUER, 2015).
Diante da necessidade da criação de mecanismos de defesa mais
coercitivos a corroborar a atuação do Estado na luta contra a
violência sofrida pela mulher, foi apresentado o Projeto de Lei
do Senado 292 de 2013, que por sua vez objetivou alterar o
Código Penal inserindo a qualificadora do feminicídio –
assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres – ao
crime de homicídio.
Ao discorrer sobre o feminicídio é essencial entender que ele é mais do que
apenas um crime cruel, pois ele evidencia a dominação masculina, tendo em vista que
esses atos criminosos estão enraizados na cultura e na sociedade, onde há certo
tempo atrás eram considerados normais.
Vejamos o que Stela Nazareth Meneghel e Ana Paula Portella discorrem sobre
o assunto:
O feminicídio compreende um vasto conjunto de situações e
não apenas as ocorridas no ambiente doméstico ou familiar.
Inclui
mortes
provocadas
por
mutilação,
estupro,
espancamento, as perseguições e morte das bruxas na Europa,
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as imolações de noivas e viúvas na Índia e os crimes de honra
em alguns países da América Latina e do Oriente Médio.
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O conceito de feminicídio colecionado por Diana Russel e Jane Caputi, duas
mulheres extremamente importantes no enfrentamento da violência cometida contra
o sexo feminino. Segundo as autoras, uma definição plena consiste em:
O feminicídio é o término, o fim extremo de um continuum de
terror contra as mulheres que inclui uma vasta gama de ações,
que vão muito além de abusos verbais e físicos, tais como
estupro, tortura, escravidão sexual (particularmente a
prostituição), incesto e abuso sexual na infância, agressões
físicas e emocionais, assédio sexual (no telefone, nas ruas, no
escritório em salas de aula), mutilações genitais (clitoridectomia,
excisão, infibulação), operações ginecológicas desnecessárias
(histerectomia
gratuita),
heterossexualidade
forçada,
esterilização contra a vontade, maternidade forçada pela
criminalização do aborto e da contracepção, psicocirurgia,
negação de alimentos a mulheres em algumas culturas, cirurgias
cosméticas e outras mutilações em nome da estética. Quando
essas formas de terrorismo terminam em morte, tem-se o
feminicídio.
Luciana Maibashi Gebrim e Paulo César Corrêa Borges observam que além do
homem agressor, ocorre também nestes crimes a falha do Estado, assim os ilustres
autores destacam que:
Por meio de sua omissão, ineficácia, negligência na prevenção,
deficiência na investigação, ausência de repressão e de um
quadro legal e político de governo, que favoreça a visibilidade
da violência contra as mulheres e o fim da impunidade, do
silêncio e da indiferença social.
Oportuno dizer que existem diferenças entre as palavras feminicídio e
femicídio. Pois, o femicídio nada mais é do que o homicídio praticado contra o
indivíduo do sexo feminino de uma maneira genérica, já o feminicídio significa praticar
homicídio contra mulher por “razões da condição de sexo feminino”, simplesmente
por ser mulher, por desprezo, preconceito e afins.
2. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO
O conceito femicídio e feminicídio aplica-se sobre o estudo ao que o
legislador fixou como “razões da condição de sexo feminino.”
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Neste sentido para o professor Masson, o legislador deveria ter utilizado a
expressão “razões de gênero” para seguir as referências da Lei Maria da Penha e assim
poderia abranger os transexuais na aplicação do tipo penal, por esse motivo há alguns
autores que entendem que o crime tem natureza objetiva, subjetiva e mista.
Já para Nucci, o crime tem natureza objetiva, pois verifica-se que o agressor é
motivado pelo gênero da vítima, pois em suas palavras:
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O agente não mata a mulher somente porque ela é mulher, mas
o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo,
enfim, motivos variados, que podem ser torpes ou fúteis; podem,
inclusive, ser moralmente relevantes. Não se descarta, por óbvio,
a possibilidade de o homem matar a mulher por questões de
misoginia ou violência doméstica; mesmo assim, a violência
doméstica e a misoginia proporcionam aos homens o prazer de
espancar e matar a mulher, porque esta é fisicamente mais fraca.
É o que se chama de violência de gênero, o que nos parece
objetivo – e não subjetivo. Basta verificar processo por processo
de agressão à mulher: o marido matou a esposa porque se casou
com uma mulher? Não, ele se sente encorajado em matá-la,
porque se sente superior e ela o traiu com outra pessoa. Não
sabe resolver o assunto com civilidade, na esfera civil.
Segundo o autor Cleber Masson, a qualificadora deve ser considerada como
de natureza subjetiva, pois guarda relação com o motivo do agente. Assim, o
renomado autor Masson nos diz:
O homicídio é cometido por razões de condição de sexo
feminino. Não há nenhuma ligação com os meios ou modos de
execução do delito. Consequentemente, essa qualificadora é
incompatível com o privilégio, que a exclui, afastando o
homicídio híbrido.
Já André Estefam é decisivo ao afirmar que é mista, pois de acordo com ele a
natureza objetiva está na exigência de que o sexo no pólo passivo seja feminino e a
natureza subjetiva “radica-se em que a conduta deve ser praticada por razões da
condição de sexo feminino” (Estefan, 2018).
Portanto, vê-se que a violência contra a mulher na maioria das vezes ocorre
pelo fato dela ser mulher, e mesmo com toda a modernidade em que estamos vivemos
na nossa sociedade, ainda existem muitas pessoas que justificam esses atos bárbaros
e vêem as mulheres como seres que devem ser subordinadas aos homens, devendo
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ser obedientes e seguir as ordens deles, e caso não sejam, tal fato seria justificativa
suficiente para as agressões.
3. TIPOS DE FEMINICÍDIO
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O feminicídio pode ocorrer de diversas maneiras, e ele acaba sendo
classificado em:
a) íntimo, quando ocorre a morte de uma mulher ocasionada pelo agressor
com quem a vítima tinha, ou tenha tido, uma relação ou vínculo íntimo: marido, exmarido, companheiro, namorado, ex-namorado ou amante.
b) não íntimo, quando a vítima é morta por um homem desconhecido, com
quem tal mulher não tinha nenhum tipo de vínculo.’
c) infantil, acontece contra menores de 14 anos de idade, cometido por um
homem na qual elas tenham vínculo de confiança e que exerce uma condição de
poder visto a sua condição de adulto.
d) familiar, ocorre em uma relação de parentesco entre a vítima e o agressor,
o parentesco pode advir por adoção, afinidade ou consanguinidade.
e) conexão, ocorre a morte da mulher que está no mesmo local onde um
homem mata ou tenta matar outra mulher.
f) sistêmico, é classificado como desorganizado quando a morte da vítima
está associada ao sequestro, tortura e/ou estupro.
g) prostituição ou ocupação estigmatizada, são praticados contra mulheres
que exercem a prostituição, tal crime pode ser cometido por um ou vários homens.
h) tráfico de pessoas, que ocorre com recrutamento, transporte,
transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, utilizando-se de ameaças ou ao
uso da força, com fins de exploração.
i) contrabando de pessoas, ocorre em situação de contrabando de
migrantes, durante entrada ilegal de uma pessoa em um Estado do qual a mesma não
seja cidadã ou residente permanente.
j) transfóbico, ocorre com a morte de uma mulher transgênero ou transexual,
o agressor mata a vítima pela sua condição ou identidade de gênero transexual, por
ódio ou rejeição.
k) lesbofóbico acontece da morte de uma mulher por ódio ou rejeição a sua
origem étnica, racial ou de seus traços fenotípicos.
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l) mutilação genital feminina, que ocorre com prática de mutilação genital
de uma mulher ou menina.
4. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO E MAJORANTES
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O legislador com o intuito de ir além na luta contra a violência doméstica, por
meio do Projeto de Lei do Senado nº 8.305/2014, criou uma nova modalidade de
animus necandi: o feminicídio.
Com a vinda da Lei 13.104/2015 o homicídio praticado contra mulheres por
razões da condição de sexo feminino, passou a ser punido como homicídio
qualificado, deixou de ser punido de forma genérica, como homicídio simples.
Conforme já mencionado anteriormente, o legislador teve o cuidado de criar
essa nova qualificadora em sendo constatado o dolo específico de que o crime seja
praticado por razões de gênero, não tendo como objetivo penalizar mais gravemente
o femicídio, mas sim o feminicídio.
Vejamos que enquanto a pena para o homicídio simples é de seis a vinte anos,
o homicídio praticado em sua modalidade qualificada, como o feminicídio é
aumentada, variando a pena de reclusão de doze a trinta anos.
Assim, em caso de se ter a configuração da qualificadora do feminicídio está
afastará a imposição de qualquer outra, tendo em vista a impossibilidade de uma
única circunstância ensejar duas valorações jurídicas, sob pena de configuração de bis
in idem.
O crime de feminicídio é considerado crime formalmente hediondo pela Lei
nº 8.072/1990, conforme a disposição do artigo 1º, inciso I, sendo que não é passível
de fiança, o prazo para prisão preventiva será de até trinta dias, a concessão de
livramento condicional apenas se dará após o cumprimento de mais de dois terços da
pena, e o regime inicial de cumprimento será o fechado.
Assim, além de ampliar o rol de qualificadoras, recentemente ainda se deu a
criação da Lei 13.771/2018, incluindo ao artigo 121 do Código Penal, crimes de
feminicídios cometidos nos casos em que ocorre o aumento da pena.
Desta forma, é possível se verificar que o legislador não só criou uma
qualificadora específica para o crime de feminicídio, como também renovou com a
reformulação das circunstâncias majorantes do delito, que colaboram no combate a
violência contra a mulher por razões de gênero.
5. ÍNDICES DE FEMINICÍDIOS NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA NO ANO DE 2020
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O anuário Brasileiro no ano da pandemia deixou claro como é importante
informar sobre o percentual de crimes de feminicídio qualificados realizados por meio
dos homicídios.
No primeiro ano de enfrentamento à pandemia da Covid-19/2020, os dados
revelaram que houve uma redução nas notificações oficiais de crimes relacionados a
violência contra as mulheres, da mesma forma, ocorreu acréscimo no número de
medidas protetivas de urgência deferidas pelos Tribunais de Justiça, em relação ao
ano anterior (2019). No entanto, as chamadas telefônicas de violência doméstica
cresceram.
Cumpre salientar que a lei sobre o crime de feminicídio no Brasil, é
relativamente recente, posto que se originou no ano de 2015. No âmbito do sistema
de Justiça criminal, ainda existe dificuldade para a interpretação do que deve ser
considerado feminicídio.
Diante das informações trazidas pelo anuário, foi possível destacar alguns
aspectos para a melhor compreensão do cenário atual relativo aos crimes de
feminicídio.
O índice de feminicídio varia por estado, sendo a média nacional de 34,5%
dos homicídios classificados como crimes de feminicídio.
Todavia, vários estados se encontram acima dessa média. Assim, um exemplo
que podemos dar são Mato Grosso (59,6%), Roraima (56,3%) e Santa Catarina (55,3%).
Foi qualificado 51,7% dos homicídios femininos como feminicídio em Minas
Gerais. Os estados que menos qualificaram feminicídios foram: Ceará (8,2%), Rio
Grande do Norte (17,3%) e Espírito Santo (20,3%).
Podemos ver que essa oscilação de percentual, ocorre pela razão das
diferentes interpretações das instituições que passam as informações para os bancos
de dados dos respectivos estados.
O feminicídio íntimo é o que mais ocorre no Brasil, tendo em média 81,5%
dos casos em 2020, esse tipo de crime na maioria das vezes é cometido pelo parceiro,
companheiro ou ex-companheiro da vítima.
A idade das vítimas está entre 18 e 24 anos. Entre as diferentes faixas etárias
de vítimas, as negras assumiram a maior fatia dos crimes de feminicídio, com 61,8%.
Nos outros crimes, elas representam cerca de 71% das vítimas.
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O local em que mais são cometidas as mortes dessas vítimas é em suas
residências e geralmente ocorrem por volta das 18h. A maioria das vítimas sofreu a
violência letal dentro de suas casas durante o período noturno.
Geralmente o instrumento mais utilizado para os atos covardes de feminicídio
são armas brancas, como por exemplo: facas, tesouras, canivetes, pedaços de madeira.
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6. CONCLUSÃO
Conforme se nota no presente trabalho, diante da situação em que milhares
de mulheres viviam, sofrendo violências diárias e sendo noticiadas todos os dias com
mortes brutais, a criação de medidas protetivas eram de extrema necessidade, assim
o legislador se viu obrigado a introduzir medidas mais rígidas para a proteção dessas
vítimas.
Diante de todo cenário de violência vivenciado pelas mulheres, o Estado se
mostrou mais atento em relação às violências domésticas e de feminicídio, tais
prevenções ficaram evidentes diante da criação de políticas públicas e inovação
legislativa que passaram a existir com o intuito de punir as ações dos agressores.
No entanto, as vítimas ainda continuam em situações de vulnerabilidade,
haja vista que nossa sociedade por mais evoluída que esteja atualmente, mesmo com
o auxílio do Estado com políticas públicas para a prevenção dos crimes contra as
mulheres, ainda reflete a cultura do machismo e misóginos cultivados anteriormente.
Com a criação do feminicídio como qualificadora do homicídio, ficou evidente
que a violência contra as mulheres não será tolerada de forma alguma.
Assim, a Lei do feminicídio foi considerada uma vitória por todas as mulheres,
posto que junto com a Lei Maria da Penha e toda a conscientização nos últimos
tempos, milhares de mulheres criaram voz e coragem para denunciar os abusos
sofridos e a violação dos seus direitos como seres humanos.
Por esta razão, o presente artigo apresentou não apenas o conceito do tema
abordado, mas também os resultados relacionados ante a aplicação da legislação
junto com as políticas públicas para a proteção e prevenção das mulheres vítimas de
violência por razões de gênero.
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RESUMO: O presente artigo tem como finalidade abordar os alimentos constantes no atual
Código Civil, em seu artigo 1.694, bem como sua aplicação em relação aos ex-cônjuges,
visto que, há forte discussão, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, acerca do caráter da
irrenunciabilidade dos alimentos versus a sua adequação aos cônjuges, pois se torna
bastante demonstrado que, diferente dos demais casos estabelecidos em lei, os cônjuges
não estão ligados pela parentalidade e sim pelo vínculo do contrato matrimonial, deixando
esclarecido que a renúncia poderia ser admitida em cláusula contratual do matrimônio. No
estudo, utilizou-se da ponderação de dois importantes princípios jurídicos que influenciam
de forma contrária diante do assunto discutido: a solidariedade familiar e a autonomia. Foi
realizado também, um estudo da tendência jurisprudencial acerca do tema, bem como
análise de suas fundamentações, para que, deste modo, houvesse o enriquecimento do
conhecimento da atuação dessa regra nos casos concretos. O estudo contribui fortemente
para a discussão dessa temática tendo em vista o embasamento principiológico adotado,
pois sabe-se que, no Direito, os princípios são utilizados como o pilar da interpretação da
norma jurídica. O estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, cuja investigação se
deu através de críticas doutrinárias, decisões jurisprudenciais, legislações, bem como as
demais pesquisas feitas sobre o assunto abordado.
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ABSTRACT: The present article has as purpose to approach the foods contained in the
current Civil Code, in its article 1.694, as well as its application in relation to the ex-spouses,
since there is strong discussion, both doctrinaire and jurisprudential, about the character
of non-renounceability of foods versus its adequacy to the spouses, because it is quite
demonstrated that, unlike the other cases established by law, the spouses are not linked
by parenthood but by the bond of the marriage contract, making it clear that the waiver
could be admitted in a contractual clause of the marriage. In the study, it was used the
ponderation of two important legal principles that influence in a contrary way in face of
the discussed subject: family solidarity and autonomy. A study was also made of the
jurisprudential tendency on the subject, as well as an analysis of its justifications, so that, in
this way, there would be an enrichment of the knowledge of the performance of this rule
in concrete cases. The study strongly contributes to the discussion of this theme in view of
the principles adopted, since it is known that, in Law, the principles are used as the pillar of
interpretation of the legal rule. The study was based on a bibliographical research whose
investigation was done through doctrinal criticism, jurisprudential decisions, legislation, as
well as other research done on the subject addressed.
Keywords: Alimony; Renunciation; Dissolution; Contract.
1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como finalidade a apreciação da possibilidade de renúncia dos
alimentos pelo ex-cônjuge, tema que, apesar de muito discutido por magistrados e
doutrinadores, não tem decisão acertada pela Corte Suprema.
Tem-se, então, como tema a possibilidade de renúncia dos alimentos pelo cônjuge
através da análise do Princípio da Autonomia e Princípio da Solidariedade Familiar.
Partindo do mencionado tema, surge então o problema de pesquisa: Analisando o que
defende o Princípio da Autonomia e o Princípio da Solidariedade Familiar acerca da
possibilidade de renúncia dos alimentos pelo cônjuge, qual deles deve ser priorizado
diante de tal caso?
O objetivo do estudo é contribuir para superar a dúvida que restou ao tema dos
alimentos para os ex-cônjuge, nos casos concretos no que diz respeito à sua possibilidade
de renúncia, cujo assunto atualmente tornou-se uma incógnita no meio jurídico depois da
evolução social e jurídica que sofreu a dissolução do casamento.
O presente estudo será desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, cuja
investigação se dá através de críticas doutrinárias, decisões jurisprudenciais e legislações
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que tratam sobre o tema, utilizando abordagem dedutiva para organização de todos os
pontos de vista alcançados e, consequentemente, a síntese do assunto para que se atinja
o objetivo final da pesquisa.
O acolhimento do estudo é justificado pela sua relevância para a atualização do
ordenamento em relação à sociedade. Sabe-se que, o meio social evolui em um ritmo que
muitas vezes impossibilita a aplicação de algumas normas que acabam por tornar-se
retrógradas àquele tempo, com isso, se faz necessário o uso das decisões unificadas: as
jurisprudências, que fazem o papel de sanar dúvidas jurídicas com muito mais rapidez do
que a legislação que tem como característica sua morosidade.
Além disso, o estudo possui contribuição acadêmica, pela existência da
possibilidade de extensão de ideias inovadoras acerca do tema, aplicando todo o
conhecimento intelectual à prática e conquistando reconhecimento na área científica de
seu ramo de estudo, abrindo, inclusive, várias oportunidades de ascensão profissional. No
âmbito social, o aprofundamento acerca de tal tema também demonstra grande
importância, pois torna viável a adequação da sociedade com as normas e,
consequentemente, com as mudanças que aquele período demanda.
A abordagem do tema foi feita através do estudo do tema principal: os alimentos,
onde conseguiu-se atingir o entendimento do conceito, fundamentação legal, suas
espécies e características para que haja propriedade ao tratar de sua atividade normativa.
Houve também um estudo de todo o histórico dos alimentos, com o objetivo de entender
a sua necessidade diante da sociedade em meio as suas evoluções.
Logo após, foram abordados os princípios norteadores do assunto discutido: a
dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar e a autonomia. A análise dos
princípios é fundamental para orientar a interpretação do Direito, pois são a base
teleológica e indispensável para o todo o ordenamento. Após tal análise, observou-se uma
colisão entre os princípios da solidariedade familiar e autonomia, que após a sua devida
ponderação frente ao caso concreto, concluiu-se qual se sobrepôs.
Em seguida, houve avaliação das principais jurisprudências que trataram sobre o
tema, com o objetivo de identificar qual a tendência do magistrado ao longo do tempo no
que se refere a renúncia de alimentos pelo cônjuge. Deu-se também devida atenção a
emenda 66/2010, que tem forte influência à delimitação de regras sobre a dissolução do
casamento e, consequentemente, aos alimentos para o ex-cônjuge.
2 ALIMENTOS
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2.1 Conceito e fundamentação legal
A definição de alimento no entendimento jurídico é amplamente conceituada
como os recursos necessários à manutenção da vida, em suas acepções moral, física e
social, destinados àqueles que não possuem condições de manter-se por si mesmos,
prestados de forma legal, voluntária ou indenizatória (BRASIL, 1988).
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No âmbito do direito de família, os alimentos são provenientes do casamento, da
união estável ou do grau de parentesco existente, independentemente de os indivíduos
permanecerem no laço conjugal.
O novo Código Civil de 2002, prevê:
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.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência,
quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os
pleiteia.
O entendimento jurisprudencial, defende que os alimentos são disponíveis para
atender as necessidades do indivíduo que não possui condições de provê-los e contribuir
para que possa ser mantida a mesma condição financeira, social e educacional havida antes
da dissolução do vínculo conjugal ou conforme determinação legal à pessoa portadora de
tal direito.
Assim, as definições de alimentos não se baseiam apenas na prestação pecuniária,
podem ir além, a partir das espécies, como os alimentos naturais e civis, abrangendo o
sustento através da comida ou bebida, educação, instrução, assistência médica, padrão de
vida, habitação, vestuário, dentre outros. No entanto, significa dizer que, o conteúdo do
alimento, está relacionado a necessidade de cada indivíduo que o receberá, bem como da
condição de quem presta.
A fundamentação doutrinária disposta no novo Código Civil, entre os artigos 1.694
a 1.710, contempla a diferenciação entre a obrigação alimentar e direto a alimentos, em
que se considera obrigação alimentar aquela devida entre parentes, seja o dever familiar
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para com os filhos ou outro parente possuidor de tal direito, e ao cônjuge ou companheiro
cabe a assistência (ALMEIDA, 2021).
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Os alimentos prestigiam de diversos conceitos estabelecidos em meio à vasta
doutrina, o que se observa como ponto em comum entre todos é a definição de que, os
alimentos são todas as necessidades que a pessoa humana precisa para viver de forma
digna.
Dessa forma, seriam os alimentos, todas as prestações que favorecessem aquilo
que seria indispensável para a sobrevivência digna daquele que não tem como se prover
destas. Tais prestações poderiam ser: vestimentas, tratamentos necessários para
manutenção da saúde, habitação, entre outros (GONÇALVES, 2020).
Segundo Dias (2021), o Estado tem como compromisso garantir a vida da pessoa
humana e como reflexo dessa garantia, surge então o direito aos alimentos como meio
para preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado na Constituição
Federal em seu artigo 1°, inciso III. Além disto, os alimentos são contemplados como um
dos direitos sociais presentes no artigo 6º da CF. Surge então a necessidade de repassar
tal obrigação de alimentar para parentes, cônjuges e companheiros, por determinação
legal.
Portanto, aquele que não se promover dos meios necessários para a sua
subsistência por motivo de idade, doença, falta de trabalho, ou qualquer outro motivo
justificável, não deve ser ignorado e a sociedade tem o dever de lhe prestar o devido
auxílio. Deste modo, o Estado determina como principais obrigados os parentes, que
detêm entre si a obrigação de mútua assistência. Soma-se a esta obrigação o marido e
esposa, que não são parentes, mas obrigam-se de mútua assistência com o advento da
relação conjugal. Ressalta-se que, com a devida equiparação do casamento com a união
estável, obrigam-se também os companheiros a esse dever (VENOSA, 2018).
Tal preceito encontra-se devidamente positivado no artigo 1.694 do Código Civil,
no qual estabelece a possibilidade dos parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social. (BRASIL, 2002) Desde já, nota-se a utilização do fundamento baseado no princípio
da solidariedade familiar, entendendo ser de onde nasce a obrigação de alimentar (DIAS,
2020). Tal obrigação será norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social
(FARIAS; ROSENVALD, 2020).
Contudo, na legislação, é possível encontrar várias menções a respeito dos
alimentos, como, por exemplo, no artigo 227 da CF, que determina como dever de todos
assegurar às crianças e adolescentes o direito à alimentação. Também se encontra o direito
no conceito de legado de alimentos, previsto no artigo 1.920 do Código Civil, o qual

500

www.conteudojuridico.com.br

determina ser o sustento, cura, vestuário, casa, além de educação, se o legatário for menor
(DIAS, 2020).
2.2 Histórico
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Acredita-se que os alimentos sempre estiveram presentes nas relações familiares
e, com o decorrer do tempo, foi conquistando seu devido reconhecimento. Sabe-se que o
formato e poder familiar era constituído pelo pátrio poder e, então, ficava estabelecido ao
homem o dever de ser chefe da família, bem como a obrigação de prover todo seu
sustento. Segundo Dias (2020), essa obrigação se iniciava com o advento da união
conjugal, que se convertia na obrigação de alimentar.
De acordo com Venosa (2017), afirma que foi através do Direito Canônico que o
conceito de alimentos foi mais abrangido, regulando tal obrigação de acordo com as suas
culturas e tradições. No Brasil, o Código Civil anterior regulou a obrigação de alimentos
como um dos efeitos do casamento, de modo a ser dever a mútua assistência e o sustento,
sendo este apontado como competência do marido, considerado, na época, o chefe de
família.
No entanto, era notável, na antiga legislação, o não reconhecimento de filhos
ilegítimos como sujeitos de direito para a obtenção dos alimentos pelo pai, que
representava fato de grande injustiça com diversas crianças e adolescentes, justificado, na
época pelo objetivo da legislação civil em proteger a família. Porém é cabível observar que,
nesta situação, ao escolher defender a família de forma tão rígida, acabava a legislação por
abandonar a ideia de defesa do direito do ser humano propriamente dito, que deve ser
sempre o sujeito núcleo de todo e qualquer direito estabelecido em normas.
Somente após 30 anos, com o advento da revogada Lei 883/49, fixou-se a
possibilidade de filhos ilegítimos pleitearem alimentos por meio da investigação de
paternidade, estando tal procedimento fadado ao único objetivo de tal direito, não sendo,
em regra, reconhecido o parentesco. Foi com o advento da atual Magna Carta, surgiu o
princípio da igualdade entre os filhos, o que bastou para ser, finalmente, reconhecidos os
filhos espúrios (DIAS, 2021).
Em relação aos alimentos entre cônjuges, eram destinados especialmente à
mulher, que em meio à sociedade e, consequentemente, legislação patriarcal e
conservadora, normalmente dependia de forma total do seu marido. Em regra, o
casamento era indissolúvel e só havia a possibilidade de dissolução através do desquite,
que determinava a separação de fato, a dispensa do dever de fidelidade e o encerramento
501

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

do regime de bens, porém permanecia o vínculo matrimonial mantido e,
consequentemente, os ex-cônjuges não poderiam obter outra união. Com a continuação
do vínculo matrimonial mesmo após o desquite, continuava perpetuando entre estes a
obrigação assistencial determinada no antigo Código.
Nas palavras de Dias (2021), explica com maestria, que, o direito assistencial
estabelecido na época era destinado, em regra, apenas à mulher, estando na condição de
inocente e pobre. Isso pois, quando era entendido o abandono de lar, não persistia o
direito aos alimentos. Ocorre que, apesar de este parecer uma proteção a mulher separada
diante de suas necessidades, era, na verdade, um meio de moldar a conduta moral das
mulheres, para que se mantivessem em castidade e sem exercício de sua liberdade sexual,
mesmo após a dissolução.
A presunção do direito a alimentos, foi mudada com o surgimento da lei do
divórcio, que determinava tal direito a ambos os cônjuges, porém com a condição de que,
o cônjuge tivesse incorrido em culpa para a separação, pagaria tal prestação ao outro.
Entendia-se como culpa, a conduta desonrosa ou prática que violasse os deveres
do casamento, e era pressuposto que, aquele que o fizesse não teria o direito aos
alimentos. Portanto, aquele que demandasse tal separação, deveria provar sua inocência e
a culpa do réu, para pleitear tais direitos, pois, até mesmo a iniciação da ação poderia ser
conduta utilizada para presumir a culpa do autor pela dissolução (DIAS, 2021).
A Emenda Constitucional 66/2010, da qual será tratado em tópico posterior, foi a
responsável por eliminar da legislação o elemento da culpa nas dissoluções, resultando,
então, no direito alimentar entre cônjuges em situações de necessidade ou de recuperação
financeira, como será explicitado a seguir.
2.3 Alimentos para o ex-cônjuge
Uma das modalidades dos alimentos elencados no artigo 1.694 do Código Civil
são os decorrentes do vínculo conjugal, que, com a sua dissolução, transforma o dever
entre cônjuges de mútua assistência (art. 1.566, CC) em obrigação aos alimentos. Porém, o
direito que surgiu destinado às mulheres que, na época, eram vulneráveis financeiramente,
com o decorrer do tempo, acabou por sofrer alterações na tentativa de adaptar-se às
mudanças sociais.
Com a promulgação do atual texto constitucional, que declara serem iguais o
homem e a mulher perante direitos e deveres (art. 5°, I, CF) e com a reforma da Emenda
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Constitucional 66/2010, os alimentos conjugais obtiveram mudanças significativas em
relação a sua forma de cumprimento.
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A primeira modificação se deu diante da abrangência de tal direito, a lei anterior
não referia, com precisão, que os alimentos eram determinados às mulheres, porém, a
realidade confirmava tal hipótese, pois a lei se manifestava quase sempre para a tutela
destas. Foi com o advento da igualdade de gênero, estabelecido na Constituição de 88 e
no Código Civil, em seu artigo 226, §5°, que ficou esclarecida a possibilidade desta
obrigação por ambas as partes, o que abriu a possibilidade das mulheres, com seu avanço
social e financeiro, atingirem, também, o papel de alimentantes, quando forem seus excônjuges lesados de necessidades para sua subsistência (BRASIL, 1988).
A segunda alteração significativa desta espécie, foi determinada com o advento da
Emenda Constitucional 66/2010, do qual será tratado, de forma mais precisa, em subtópico
posterior. O dever de alimentar entre os ex-cônjuges, segundo Dias (2021), trata-se de
obrigação que se regra pelo rebus sic standibus, sendo, portanto, devidos os alimentos
enquanto perdurar a necessidade que levou à tal obrigação. Importante ressaltar que, tal
direito pode ser impetrado mesmo com a mera separação de fato, quando ainda residirem
o casal no mesmo local. Além disto, o descumprimento de tal encargo pode até mesmo
ensejar em violência patrimonial, determinado na Lei Maria da Penha como uma
modalidade de violência doméstica.
3 A IRRENUNCIABILIDADE DOS ALIMENTOS
O direito a alimentos tem como uma de suas características a irrenunciabilidade,
determinado no artigo 1.707 do Código Civil. Isso ocorre pois, como bem explicita
Gonçalves (2020), tal direito configura como espécie do direito à vida, e por este motivo, o
Estado o protege como regra de ordem pública. Diante disto, fica impossibilitado ao sujeito
de direito, renunciar aos alimentos futuros. Entretanto, existe a possibilidade da renúncia
posterior, ou seja, apenas aos alimentos devidos e não prestados, que ocorre quando não
é exercido o direito a alimentos.
Esta característica tem sido tema bastante debatido jurisprudencialmente e
doutrinariamente acerca de sua atividade em relação aos alimentos entre ex-cônjuges, isso
porque, diferente dos demais casos, os cônjuges, ao separar-se, não estariam vinculados
por parentesco, o que tornaria facultativa a renúncia dos alimentos de forma prévia. Tais
entendimentos serão analisados de forma precisa em tópico posterior.
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Os autores Ricardo Alves de Lima e Henrique Cassalho Guimarães, fazem
importante debate acerca do tema renúncia aos alimentos, quando problematizam a
colisão que ocorre, no direito civil, entre os direitos fundamentais, aqui exemplificado pelo
princípio da solidariedade, e o direito privado, representado aqui pelo princípio da
autonomia, como exposto a seguir:
Ilustrando o problema, pensemos na hipótese de renúncia do direito
aos alimentos entre cônjuges; tendo por pressuposto que o direito
aos alimentos muitas vezes é essencial para a subsistência de uma
pessoa. [...]
É notável a dificuldade de se responder com certeza a estas questões.
A decisão sobre o que deve prevalecer, os direitos fundamentais ou
a autonomia privada, iniludivelmente não possui uma resposta a
priori que seja adequada socialmente à totalidade dos casos que
provocam os advogados e que batem às portas do Judiciário. [...]
Fomentar o estudo da constitucionalização do direito privado é
preciso. A chave que decifra este verdadeiro hieróglifo jurídico ainda
se encontra por construir, mas por detrás deste esforço nos espera a
tradução de um modelo que respeita as exigências dos direitos
fundamentais e da autonomia privada, franqueando um mundo
melhor no porvir (LIMA; GUIMARÃES 2019, p. 8).
Portanto, fica claro o inesgotável debate a respeito da interferência estatal no âmbito
privado, que ainda não obteve ponto de consenso pelos apreciadores do Direito Civil, nem
mesmo pela jurisprudência. Atualmente, tal problema depende, no caso concreto, de
apreciação dos magistrados.
4 A EMENDA 66/2010 E SEUS EFEITOS PARA OS ALIMENTOS ENTRE OS CÔNJUGES
A extinção do vínculo conjugal teve diversas modificações com o decorrer do
tempo, isso porque a sociedade evoluía em relação ao formato conjugal, ensejando, deste
modo, que obtivessem mudanças legais acerca do contrato nupcial. Com o advento da
Constituição de 88, a dissolução matrimonial, que anteriormente só era possível mediante
separação decorrida por três anos, mudou o prazo para apenas 1 ano, e, ainda, estabeleceu
a possibilidade de divorcio direito quando estivesse comprovado dois anos da separação
de fato.
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Surge, então, o atual Código Civil, que se notou atrasado em relação aos anseios
da sociedade da época em que se tornou vigente, isso pois, neste ainda era presente a
separação judicial litigiosa, que determinava até mesmo situações de culpa, que refletiam
diretamente no âmbito dos alimentos.
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Diante da necessidade de diminuir a intervenção estatal no âmbito privado dos
casais, bem como diminuir as burocracias que o divórcio mediante separação judicial
acarretava, surgiu a necessidade, a criação da Emenda Constitucional 66/2010 que
extinguiu a separação judicial prévia, tornando eficaz somente o divórcio para que fosse
possível a extinção do vínculo matrimonial. Com tal modificação, foi extinta,
consequentemente, a possibilidade da culpa (BRASIL, 2010).
A inaplicabilidade da culpa interfere diretamente no âmbito do direito aos
alimentos, isso porque os revogados artigos 1.702 e 1.704 do Código Civil, estabeleciam a
inocência como condição para o recebimento de alimentos. Com tal mudança, para que
haja o direito aos referidos alimentos, se faz necessária apenas a necessidade ou
vulnerabilidade do sujeito, sendo levado em consideração também a proporcionalidade
das condições econômicas do alimentante (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021).
Frente à tal explicação, faz-se necessário comentar uma espécie de culpa que está
disposto no art. 1.694, §2° do Código Civil: § 2o Os alimentos serão apenas os
indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem
os pleiteia.
Ocorre que, o legislador utilizou de tal norma como meio pedagógico para aqueles
que se desfizessem de forma imprudente se seu patrimônio, condicionando os alimentos
para apenas o indispensável para sua sobrevivência (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021).
5 INFLUÊNCIA DOS PRINCÍPIOS NO DIREITO AOS ALIMENTOS
5.1 Dignidade da Pessoa Humana
A dignidade do ser humano está diretamente ligada aos direitos humanos, que
nasce a partir do Direito de Família, princípio esse em destaque por ser o principal entre
todos os demais princípios, por encontrar-se no topo do epicentro constitucional.
A Lei Maior, em seu artigo 226, § 7º, expõe este princípio com elementos Jus Natue,
apresentando inúmeros conceitos norteadores do direito natural, capazes de evidenciar
desde o prisma do seu significado dentro do planejamento familiar, até as mais possíveis
situações de vivência da pessoa natural, influenciando no desenvolvimento humano, de
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modo a garantir as mínimas possibilidades de sobrevivência, não apenas no convívio em
sociedade, como também no âmbito familiar, na sua fundação e progresso, como também
na dissolução dessa entidade familiar, uma vez que é na família que a pessoa encontra-se
inserida, desde o início (NADER, 2016).
É partir deste princípio que todos os outros ganham vida e importância nas
relações em sociedade, como o princípio da solidariedade e igualdade, cidadania, além de
diversos outros que englobam a ética.
A dignidade da pessoa humana, é o princípio que se inicia entre os fundamentos
do Estado Democrático de Direito, contemplado no artigo 1º, III da Constituição Federal,
responsável pelo direcionamento, imposição de limites, garantia de direitos do ser
humano, onde reside e pela promoção da dignidade, por intermédio de atos conduzidos
ativamente em sociedade (DIAS, 2021).
No âmbito conjugal, este princípio demonstra bastante importância no que se
refere às consequências que a dissolução causa aos cônjuges, pois tal situação desencadeia
um processo de pressão moral e psicológica, principalmente em relação àqueles que
dispuseram os anos de convívio com dependência econômica do outro, causando, com a
separação, prejuízo à sua condição patrimonial antecedente ao fato, demonstrando um
verdadeiro constrangimento não só íntimo como também social, cuja honra é ferida (SILVA,
2017).
É sabido que, determinada verba possui natureza alimentar, quando destinada a
subsistência do referido credor e de sua família, constituindo-se em prestação alimentícia
ao sujeito que possui a obrigação de prestar os alimentos, aos familiares, seja de maneira
voluntária ou indenizatória, em prol da pessoa que carece dos alimentos para sobrevier.
Portanto, tendo por base que o cônjuge é pessoa natural, sujeito detentor de
direitos e que a obrigação de prestar alimentos é de extrema relevância, pois concerne a
dignidade humana como um ser vivo, compete a este à disposição dos alimentos, que são
indispensáveis para o sustento, manutenção da condição social, acesso à saúde, educação,
salvo nas situações em que o mesmo possa prover o seu próprio sustento ou quando este
os rejeitar, seja durante constância do casamento, no surgimento do laço conjugal ou
durante a dissolução.
5.2 Princípio da solidariedade familiar
A Constituição Federal de 1988, destaca a expressão “sociedade fraterna” em seu
preâmbulo, chamando atenção para a importância do significado relevante deste princípio,
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um dos norteadores do direito de família, capaz de englobar e defender os ideais da
reciprocidade, fraternidade e empatia para com o próximo (BRASIL, 1988).
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A Solidariedade Familiar, compreende a colaboração mútua entre os cônjuges,
companheiros e conviventes, no tocante à assistência material ou moral, pois, sabendo-se
que o lar, deve ser um ambiente de cooperação, zelo, auxílio e amor, ou seja, um lugar em
que prevaleça a solidariedade entre os indivíduos.
A existência da solidariedade entre os membros da família, deve perdurar
independentemente da existência ou não da sociedade conjugal, pois caso a solidariedade
venha a cessar, é o momento em que a família se mostra em crise, enfrentado obstáculos
que podem resultar em prejuízos danosos à convivência e ao futuro dos filhos. Esse
momento de crise, poderá ser restaurado, buscando o entendimento, a compreensão do
outro e a paz, por intermédio do diálogo amigável e justo, voltando-se o olhar para a
necessidade e importância que o outro tem na vida em família (NADER, 2016).
O Estado é o sujeito capaz de intervir nas relações familiares em que os ânimos
exaltados, resultaram em conflitos que impedem o convívio harmônico entre os
integrantes, trazendo prejuízos a educação e segurança dos filhos, bem como a violação
de direitos inerentes aos componentes desse grupo familiar. É por meio do poder
judiciário, o mecanismo que o Estado utiliza para assegurar a manutenção da solidariedade
e garantia dos direitos da família, por meio das ações processuais, que visam a manutenção
dos direitos inerentes à educação, cultura, saúde, segurança, valores básicos e
indispensáveis a vida (NADER, 2016).
Contudo, entende-se que o “olhar solidário” para como o próximo, vai muito além
dos acordos firmados entre as partes na constituição do casamento, podendo inclusive ser
afastada a renúncia feita através de escritura pública, quando houver posterior estado de
necessidade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
Logo, independente da renúncia aos alimentos realizada pelo ex-cônjuge, o outro
deverá agir com empatia e compaixão, buscando ser solidário voluntariamente, diante da
evidente e comprovada necessidade em que o ex-companheiro se encontre, como por
exemplo, tratando-se uma doença grave, na qual o indivíduo se encontre incapaz física e
mentalmente, ou perecendo a espera de um transplante de órgão e doação de sangue.
5.3 Princípio da autonomia
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O princípio da autonomia, também conhecido como o princípio da liberdade, é um
dos norteadores do direito de família, garantindo que a família não sofra interferência do
Estado ou da sociedade em suas decisões, na maneira como os cônjuges decidem conduzir
seus relacionamentos, no âmbito da vida pessoal e na educação de seus filhos (BRASIL,
2002)
O planejamento familiar, depende unicamente da determinação do casal, não
sendo permitida a intervenção de quaisquer que sejam as entidades públicas ou privadas,
independentemente do interesse em questão. O Estado tem a incumbência de
disponibilizar recurso e suporte suficiente para que os indivíduos possam dispor do
necessário para a garantir a educação, a saúde e inclusão social, conforme prevê o art.
1.565, § 2º do Código Civil de 2002.
É perfeitamente lícito ao casal optar pelo regime de comunhão de bens que lhes
aprouver, administrar o patrimônio familiar na forma que lhes acharem conveniente,
exercer o poder familiar com os filhos, envolvendo a criação e educação dos filhos, a guarda
e toda responsabilidade decorrente do poder familiar (BRASIL, 2002).
Logo, tendo por base o direito a igualdade entre todos, é essencial a autonomia
no direito de família, assegurando o pleno exercício para se constituir ou dissolver a
sociedade conjugal, opção pelo regime de bens e suas alterações, dentre outros, fazendo
vigorar a autonomia privada, ao particular que resolve conduzir sua vida conforme seus
preceitos (DINIZ, 2019)
Destarte, o princípio da autonomia familiar merece respeito por tarde do Estado,
visto que os cônjuges ou responsáveis pelo lar, possuem o livre arbítrio para criar, educar
os filhos da maneira que considerem cabível, sendo permitida a intervenção do Estado,
exclusivamente em situações específicas, segundo preceitua o entendimento de Paulo
Lôbo:
O princípio da liberdade diz respeito não apenas à criação,
manutenção ou extinção dos arranjos familiares, mas à sua
permanente constituição e reinvenção. Tendo a família se desligado
de suas funções tradicionais, não faz sentido que ao Estado interesse
regular deveres que restringem profundamente a liberdade, a
intimidade e vida privada das pessoas, quando não repercutem no
interesse geral (LÔBO, 2018, p.70).
Neste diapasão, não seria diferente com a renúncia aos alimentos pelo cônjuge,
manifestação de vontade plenamente válida e eficaz, visto que os alimentos de fato
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irrenunciáveis são aqueles que se originam do grau de parentesco havido, podendo exercer
tal direito na constituição ou dissolução da sociedade conjugal, por meio de instrumento
público ou particular de renúncia, uma vez que, considera-se suficientemente capaz de
prover seu sustento independentemente do laço conjugal existente.
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A renúncia, igualmente poderá ocorrer durante o casamento, através de um
contrato firmado entre as partes, que decidem por conveniente, ressalvando o fato de que
a manifestação da renúncia, não acarreta a resignação do direito de ação futura (VENOSA,
2017).
6 ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA RENÚNCIA DE ALIMENTOS
PELO CÔNJUGE
A jurisprudência tem se posicionado constantemente diante da irrenunciabilidade
dos alimentos nos casos dos ex-cônjuges e diante desses julgados, destacou-se a Súmula
379, que determinava a irrenunciabilidade dos alimentos no acordo de desquite, o que
acabou por torná-la ineficaz, visto que a competência para o tema foi repassada para o
STJ, bem como a separação se tornou revogada com a Emenda Constitucional 66/2010.
Estando as supervenientes Leis do Divórcio e Leis Reguladoras da União Estável,
inertes à situação, os tribunais admitiam a renúncia por cônjuges e companheiros ao fim
da união. Em relação à renúncia prévia e em convivência, os tribunais têm se dividido em
suas decisões:
Ementa
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA E FILHA.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL
COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VALIDADE. NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
04. Na hipótese, a tentativa de conciliação entre as partes restou
frustrada, de modo que apenas após a devida instrução probatória
será possível aquilatar a real necessidade de quem postula e a
possibilidade de quem se reclama, bem como aferir a validade ou
não do pacto formalizado entre as partes, em que a Agravada
expressamente renuncia a alimentos em caso de desfazimento
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da união estável. 05. Não restou comprovada a hipótese de máfé a justificar a condenação pretendida pelo Agravante,
especialmente ante a possibilidade de mitigar as cláusulas do
acordo quando, após devida instrução e comprovação, podem ser
consideradas abusivas ou excessivas. 06. Recurso provido
parcialmente. Unânime.
Acórdão
CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
Na ementa do Tribunal do Distrito Federal, fica clara a admissibilidade da renúncia
a alimentos estipulado em contrato de convivência, restando tão somente a necessidade
de instrução probatória para aferir a validade no caso concreto. Difere, em sua ementa, a
decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul (2018):
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS.
NULIDADE DE RENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. Nulidade da renúncia
ao direito de alimentos. Nos contratos de convivência de união
estável, realizados no curso da união, é nula a cláusula de
renúncia aos alimentos, pois equivale ao afastamento ao dever
de mútua assistência, o qual não é disponível. Precedentes.
Mantida a sentença que reconheceu a nulidade de renúncia ao
direito de alimentos, no curso da união estável.
[...]
DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação Cível, Nº 70076483700,
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui
Portanova, Julgado em: 28-06-2018)
Tal decisão fundamenta que o casal se obriga a mútua assistência, a qual é direito
indisponível e, portanto, invalida a cláusula de renúncia nos contratos de convivência.
Ainda acerca de tal assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende ser válida e eficaz a
cláusula de renúncia a alimentos de acordo com sua ementa:
STJ, REsp 701.902
A cláusula de renúncia a alimentos, constante em acordo de
separação devidamente homologado, é válida e eficaz, não
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permitindo ao ex-cônjuge que renunciou, a pretensão de ser
pensionado ou voltar a pleitear o encargo. (REsp 701.902/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15.09.2005, DJ 03.10.2005 p. 249)
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A decisão ainda determina não ser permitida o pleito superveniente a cláusula de
renúncia, isso porque, ao abrir mão de tal direito, deve o contratante valer-se da boa-fé
objetiva, não podendo este frustrar a expectativa agindo de maneira contrária ao acordo,
o que revela a venire contra factum proprium. (DIAS, 2021). Deste modo, não fica
demonstrando ser justo ou razoável que o ex-cônjuge remeta as expectativas de não
obrigação aos alimentos ao outro mediante válida e eficaz renúncia destes e, após o feito,
venha o surpreender pleiteando tal direito (SANTOS, 2018).
Para Rizzardo (2019), não é pacífico nos tribunais o que diz a Súmula 397, uma vez
que, contraria o fato de que os alimentos alcançam apenas os parentes e o divórcio põe
fim a relação de parentesco por afinidade existente os cônjuges.
Em referência, ao exposto acima, o julgado apresenta um entendimento contrário
ao analisar o binômio necessidade e possibilidade:
CIVIL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - UNIÃO ESTÁVEL - FIXAÇÃO
TRANSITÓRIA
POSSIBILIDADE
BINÔMIO
NECESSIDADEPOSSIBILIDADE - REINSERÇÃO NO MERCADO DE
TRABALHO - VERBA MANTIDA - 1 "Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da
pessoa obrigada (CC, art. 1.694, § 1º). Na espécie, à vista da prova
autuada, verifica-se que o alto padrão de vida da família sempre foi
proporcionado pelo genitor, o que tem se mantido após a separação
do casal. Dessa forma, ainda que desconhecido atual emprego ou
renda mensal da agravada, mas ante os fortes indícios de sua
precariedade financeira - em contraste com a prosperidade do
genitor, há de se manter os alimentos no patamar fixado, sob pena
de ameaçar a subsistência da agravada" (AI n. 2014.027007-1, Des.
Henry Petry Junior). 2 "A percepção de verba alimentar transitória
tem por escopo viabilizar à reestruturação do cônjuge mais
vulnerável financeiramente após a dissolução do vínculo afetivo
(casamento ou união estável)" (AC n. 2015.031344-6, Des. Henry
Petry Junior). (TJ-SC - AI: 20150903771 Capital - Norte da Ilha
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2015.090377-1, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento:
21/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil).
O julgado ora mencionado, traz à tona os efeitos do binômio necessidade e
possibilidade, concedidos somente em casos excepcionais e transitórios, onde a agravada
comprova viver em precária situação financeira, inferior ao que precisa para sua
subsistência, diante do padrão de vida que possuía durante o casamento e que era mantido
pelo ex-cônjuge, situações observadas nos casos em que a mulher optou por cuidar dos
filhos e do marido, deixando de lado o profissionalismo e sua independência financeira,
tempo dedicado exclusivamente para o bem estar da família, trabalho esse que embora
excessivo não deixa de ser gratificante (RIZZARDO, 2019).
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo buscou evidenciar, através da análise de pressupostos
determinantes, a possibilidade de renúncia dos alimentos pelo cônjuge, tomando por
base os princípios da solidariedade familiar e autonomia, visto que dentre tais princípios,
um se evidencia a favor e o outro, contra, gerando infindáveis discussões.
Após aprofundada investigação da tendência dos operadores do direito diante do
tema, observou-se que ainda não existe um equilíbrio entre a incidência dos princípios,
porém, apenas a aplicação de um em detrimento de outro, mediante ponderação, nos
casos concretos. É fato que, tratando-se de direito fundamental, flexibilizar as suas
inerentes características, torna-se finalidade bastante difícil, visto sua importância para a
dignidade da pessoa humana. Porém, por outro lado, não se pode ignorar a importância
da liberdade contratual no direito, cuja intervenção do Estado deve ser mínima.
No decorrer do presente estudo, foram esclarecidas as possibilidades de renúncia
dos alimentos, no que tange ao livre arbítrio que o cônjuge possui em decidir por aquilo
que considera ser o melhor para sua vida e para o casal, bem como se apresentaram os
meios utilizados e aceitos dentro da constituição e no direito de família, para validar os
instrumentos particulares de renúncia, no momento da constituição do laço conjugal,
durante ou na dissolução do mesmo.
Ainda sobre assunto, observou-se, as incidências de validade e eficácia da cláusula
de renúncia dos alimentos, constantes nos acordos homologados, que impedem ao excônjuge que os renunciou, a pretensão de pleitear tais encargos no futuro, mas que, em
alguns casos, se comprovada sua real necessidade, como prova cabal do seu direito,
poderá vir a obter êxito em sua demanda. No entanto, sob outra perspectiva, foram
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notados casos em que a característica da irrenunciabilidade se demonstrou irredutível, sob
defesa dos direitos fundamentais.

Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Esgrimiu-se, também, a discussão acerca da excepcionalidade e transitoriedade da
obrigação de prestar alimentos ao cônjuge, tema este bastante polêmico, pois vai além da
vontade das partes, que embora tenham, em alguns casos, o direito o renunciarem aos
alimentos, este pode ser mitigado, dependendo da realidade no momento da separação
do casal e necessidade do alimentando, onde o Estado poderá intervir, através do Poder
Judiciário, com o poder/dever de averiguar a real necessidade com base no binômio
necessidade e possibilidade. Por fim, o presente estudo, demonstrou bastante contribuição
à temática através do ponto de vista principiológico, que ainda encontra solução por
construir, embora seja almejado o desenvolvimento de um pressuposto legal que
desembarace tais conflitos, se possível, encontrando a receita que equilibre a atuação dos
importantes pontos de defesa aqui apresentados.
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RESUMO: Trata-se de mostrar a importância de se reconhecer o portador de doença
renal crônica como deficiente físico, correlacionando as dificuldades sofridas durante
todo o tratamento conservador até o transplante, tornando o assim incapacitado em
vários aspectos e versando sabre a necessidade da extensão de auxílios já existentes
para pacientes com deficiências físicas. Abrangendo a necessidade de uma nova lei
complementar, que possa incluir os portadores de doença renal crônica a lei do PCD.
Mostrando através de pragmática, dados concretes ao longo das fases da doença,
inclusive após a fase do transplante, para assim chegar ao entendimento como um
todo, dessa necessidade alicerçada em fatos reais, relatados não só pelo portador,
mas também pelo profissional que estuda ele.
Palavras-chave: Lei; Dados; Renal; Doença; PCD.
ABSTRACT: This research is about showing the importance of recognizing the
personwith chronic kidney disease as physically disabled, correlating the difficulties
suffered during the entire conservative treatment until the transplant, making them
incapacitated in several aspects and talking about the need for the extension of
existing aid for patients with physical disabilities. Covering the need for a new
complementary law, which can include people with chronic kidney disease to the PCD
law. Showing, through pragmatics, concrete data throughout the stages of
thedisease, including after the transplantation stage, in order to reach an
understanding as a whole of this need based on real facts reported not only by the
patient, but also by the professional who studies him.
Keywords: Law; Dice; Renal; Illness; PCD.
1. INTRODUÇÃO
A Lei Federal n° 13.146/2015, que regulamenta internamente as disposições da
Convenção da ONU, prevê em seu artigo 2°:
"Art. 2° Considera-se pessoa com deficiência aquela que ter
impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
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intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas."
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O Utilizando-se desse conceito, fica o questionamento do porquê não se ter
incluído ainda, o doente renal crônico a lei que resguarda os deficientes. Pois o
diagnóstico médico alerta desde o tratamento conservador as dificuldades a serem
encontrada em sua maioria, com todos os requisitos do artigo supramencionado
acima.
A obstrução da participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas, se dá a partir do uso de imunossupressores, que
possuem vários efeitos adversos que podem ser vistas na bula dos medicamentos,
dos mais leves aos sintomas mais graves como tremores, surtos psicóticos, glicemia
e vários outros correlacionados através dos mesmos.
Assim como o impedimento por longo prazo que não acaba, como a lei coloca
na tradução literal "depois do transplante". O transplante de rim, se configura
também como um tipo de tratamento que busca melhorar a qualidade de vida, mas
está longe de ser uma cura, esse pensamento está equivocado, pois o paciente
necessita usar medicamentos e fazer acompanhamento com um médico durante toda
a vida, buscando manter o novo órgão funcionando pelo maior tempo possível.
Por isso a pesquisa deve chegar não só a quem estuda as doenças do rim, mas
sim principalmente a quem convive com ela, pois esse sim e capaz de dar um
diagnóstico efetivo e realista dos danos causados em todas as fases da doença, e a
necessidade de amparo na lei.
Com base na demanda vivida por esses mesmos enfermos, nos direitos
humanos e na interpretação doutrinaria do própria Lei Federal n° 13.146/2015,
considera-se totalmente a necessidade da inclusão dos mesmos lei brasileira de
inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Se aliando
as pragmáticas que mostram a veracidade dos fatos.
2. A HISTÓRIA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA
A insuficiência Renal Aguda devido a necrose tubular aguda (NTA) foi
reconhecida somente nos anos 40, no Reino Unido, onde as Vítimas de
esmagamento, durante a Batalha da Bretanha, desenvolveram necrose dos túbulos
renais, determinando uma súbita queda da função renal.
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Durante as guerras da Coreia e do Vietnã, a incidência de IRA decaiu devido ao
melhor manuseio na fase aguda e a infusão intravenosa de líquidos
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3. A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATÉ O TRANSPLANTE
A insuficiência renal crônica, também chamada de doença renal crônica (DRC) e
a incapacidade de os rins realizarem suas funções normais. A perda lenta do
funcionamento dos rins, cuja principal função é remover os resíduos e o excesso de
água do organismo. A doença renal crônica leva a um acúmulo de líquidos e resíduos
no organismo, afetando a maioria dos sistemas e funções do corpo.
Os sinais e sintomas geralmente só aparecem quando já se perdeu 75% da
função renal. Par isso, a maioria dos pacientes descobre a doença somente quando
atingem o estágio 4. Geralmente, os principais fatores de risco para o
desenvolvimento da doença renal são diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e
histórico familiar de insuficiência renal.
Para se ter uma ideia, a sociedade brasileira de nefrologia, estima-se que 19
milhões de brasileiros tenham algum grau de alteração de função renal.
Em sua grande maioria, o tratamento se inicia através de clínica médica, com
exames e consultas mensais, semestrais etc., até a evolução da doença e necessidade
de dialise e posteriormente um transplante. Atualmente segundo a SBN, existem mais
de 140 mil pacientes em dialise no Brasil. A fila de espera par transplantes tinha 45.664
pacientes ativos. Desses, 26.230 precisavam de uma doação de rim, o que representa
mais de 57% (dados emitidos pela SBN).
4. A VIDA APÓS O TRANSPLANTE RENAL
O transplante não significa cura permanente. E uma das opções de tratamento
do doente renal crônico, assim como a dialise peritoneal e a hemodiálise. E uma
terapia renal substitutiva, ou seja, uma forma de substituir a função do rim. Por ser
um tratamento, tem os seus cuidados monitorados no pós-transplante ao longo dos
anos, como uso de medicamentos de forma contínua.
Sempre vai haver a necessidade da medicação de uso contínuo, de controles
periódicos e consultas. O Objetivo do TX é certamente melhorar a qualidade de vida
do paciente, contudo existem limitação como em qualquer estágio da doença.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além do direito a saúde que está fundamentado e assegurado pela constituição
de 1988, os portadores de DRC, possuem algumas outras garantias constituídas pela
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lei, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, isenção de imposto de renda
sabre aposentadoria, reforma e pensão, saque PIS e FGTS.
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Direitos esses, que se contradizem se essa pessoa com deficiência se submete a
um transplante de rim, será uma pessoa transplantada, e, por conseguinte, não
encontrara no ordenamento jurídico pátrio a mesma previsão protetiva, mesmo que
antes do transplante estivesse tutelada pelos direitos da pessoa com deficiência por
neuropatia grave. Essa e a norma de interpretação do orçamento jurídico que se
baseia em uma ideia completamente equivocada, que nos mostra as lacunas da nossa
constituição.
A extensão da LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 (Lei Brasileira de inclusão
da Pessoa com Deficiência) aos portadores de doença renal crônica, seria a forma de
amparar essa classe. Uma Lei complementar estenderia esse direito de uma forma
simples, com base nessa proximidade fática, busca-se demonstrar os conhecimentos
históricos e as normas de inclusão social da pessoa com deficiência para evidenciar
também a necessidade de proteção da pessoa transplantada, nova minoria social que
surge após um transplante.
Com relação a essa lacuna jurídica, evidencia-se que uma interpretação sistêmica
da Constituição Federal de 1988 sob o prisma da dignidade da pessoa humana e dos
direitos fundamentais possibilita a perfeita extensão dos direitos da pessoa com
deficiência a pessoa transplantada, com a finalidade principal de criação do Estatuto
de Proteção Integral da Pessoa Transplantada que vise a inclusão social e a
construção de uma sociedade justa e solidaria.
Pode-se constatar da análise dos resultados das duas pesquisas realizadas com
pessoas transplantadas que o procedimento médico de transplante possibilita a
recuperação da capacidade laboral da grande maioria dos pacientes. Contudo, a
partir do transplante uma nova batalha surge, além do risco inerente da rejeição, a
necessidade de reinclusão social, em especial no mercado de trabalho. Portanto, ao
mesmo tempo em que se enaltece o esforço do Estado Brasileiro em proteger e
buscar a inclusão social das pessoas com deficiência, não podemos deixar de alertar
as autoridades públicas sabre o surgimento de uma nova minoria contemporânea,
fruto da evolução tecnológica, que se apresenta atualmente desamparada e carente,
e talvez, tanto quanta foi a pessoa com deficiência no decorrer da história.
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RESUMO: Devido ao momento histórico vivenciado mundialmente pela pandemia,
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e as medidas de restrição então implantadas,
ocorreu um aumento significativo no número de casos de violência doméstica. A
população teve que se restringir em suas casas, assim adaptando-se a um novo modo de
vida, mesmo que fosse apenas por um período, momento em que o convívio social foi
restrito e somente podia-se manter contato no âmbito familiar. Diante disso, muitas
mulheres foram vítimas de agressões físicas e psicológicas por seus companheiros, visto
que o problema já existente só se potencializou com o isolamento impetrado, tornandose a causa de acréscimo de denúncias a Central de Atendimento à Mulher (ligue 180) logo
que a quarentena foi estabelecida.
Palavras-chaves: Pandemia. Isolamento. Violência Doméstica.
ABSTRACT: Due to the historic moment experienced worldwide by the pandemic, resulting
from the new coronavirus (COVID-19) and the restriction measures then implemented,
there was a significant increase in the number of cases of domestic violence. The population
had to restrict themselves in their homes, thus adapting to a new way of life, even if it was
only for a period, when social interaction was restricted and contact could only be
maintained within the family. In view of this, many women were victims of physical and
psychological aggression by their partners, since the existing problem only increased with
the isolation filed, becoming the cause of increased complaints to the Women's Assistance
Center (call 180) soon that the quarantine has been established.
Keywords: Pandemic. Isolation. Domestic violence.
1. Introdução
158 Bacharelanda do curso de Direito pela Universidade Brasil – Campus Fernandópolis
E-mail: laianevsoares@gmail.com
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A forte disseminação do vírus SARS-CoV-2, conhecido mundialmente como COVID19 foi a causa de uma extrema mudança em todos os territórios. Causador de medidas de
urgências que tiveram de ser tomadas e das consequências que elas trouxeram para a
população em geral. Diante de uma doença pouco conhecida, de rápida transmissão, e
com altos índices de gravidade até mesmo mortalidade, a circulação de pessoas foi
restringida pelas autoridades. Tendo que permanecerem em suas residências, assim
denominado o isolamento social. Dessa forma, faz se pontuar, alguns conceitos sobre o
vírus, como descreve Macedo, Ornelas e Bomfim (2020, p. 03):

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções
respiratórias, no caso da pandemia desse novo agente, foi
descoberto em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan na China, O
vírus atual faz que os portadores deles tenham a doença chamada
de coronavírus (COVID-19). Os primeiros coronavírus humanos
foram destacados pela primeira vez em 1937, no entanto, foi em
1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do
perfil na microscópica, assemelhando-se a uma coroa.
Visto isso, a chegada do vírus no Brasil, teve como resultado o lockdown159 onde
todos passaram a conviver uma maior parte de tempo no seu âmbito familiar. Tudo ficou
literalmente fechado, podendo utilizar-se somente dos serviços essenciais, onde para a
realidade de muitos pode ser devastador. Uma vez que acabam vivendo dois tipos de caos,
o do lado de fora de suas casas por medo da doença e de dentro, por conta de agressões
físicas e psicológicas realizadas por seus parceiros.
Diante disso, notou-se um grande aumento no número de denúncias ao Ligue 180
(Central de Atendimento à Mulher), relatando violência doméstica desde que se iniciou o
confinamento, como demonstra o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos:

De acordo com dados do Ligue 180, a quarentena recomendada
por governos estaduais e municipais como forma de conter a
propagação do novo coronavírus (Covid-19) provocou um aumento
de quase 9% no número de ligações para o canal que recebe
denúncias de violência contra a mulher. Segundo a Ouvidoria
Nacional de Direitos Humanos (ONDH), do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a média diária entre os
dias 1 e 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias
registradas, contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias
registradas entre 17 e 25 deste mês.
159 Bloqueio total ou confinamento.
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De acordo com a sistemática apresentada, pode notar-se que se trata de uma
situação que sempre existiu no cotidiano de muitas mulheres. O que se intensificou por
conta da maior convivência com o agressor, tornando-se um gatilho para a realização do
crime. Com isso, sem poder ter contato social e até mesmo por dificuldade de denunciar,
até porque muitos locais de atendimentos tiveram que aderir a quarentena e mantiveramse fechados por um longo tempo, as mulheres ficaram à mercê de tal situação.
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Desse modo, fica claro que tal crime está presente na sociedade brasileira, em que
muitas vezes pode evoluir-se de uma agressão para a morte da vítima. Já se caracterizando
feminicídio, que a mulher é morta em decorrência da violência que a ela foi praticada, ao
qual também obteve aumento de 22,2% nos seus índices no início do ano de 2020 com o
começo da pandemia.
Contudo, mesmo a legislação brasileira possuindo leis próprias tanto para a
violência (Lei Maria da Penha n° 11.340/06) quanto para a morte (Lei n° 13.104/05) de
mulheres violentadas, essa problemática requer tamanha atenção. A pandemia com seu
isolamento só revelou o que já existe em secreto e o fez potencializar. Vale ressaltar que o
confinamento das pessoas foi responsável pelo aumento dos casos e não para o seu
surgimento, isso revela que por um curto período de convívio o crime pode até estar
conseguindo se “mascarar”, mas que ainda está muito presente no corpo social, e precisa
de uma maior atenção para assim levar proteção digna a essas mulheres.
2. Da violência psicológica doméstica
A violência psicológica contra mulher pode se derivar de uma conduta comissiva ou
omissiva. Este tipo de ação não é de dano físico, mas sim mental. Nesse contexto expõe o
art. 7°, II da Lei Maria da Penha - 11.340/06:

A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação.
Vale salientar que tal forma de violência é mais difícil de se perceber, pois muitas
vezes as vítimas conseguem inibir o que se passa no seu interior. Contudo, essa agressão
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pode ter indeterminadas formas, podendo ser desde ofensas verbais repetidamente, até
privação de seus recursos financeiros, e do seu direito de socializar.
Com a pandemia e o isolamento social implantado, isso só veio a piorar, pois o que
algumas mulheres ainda tinham de liberdade para poder sair do enredo em que são
submetidas já não poderiam mais fazer. Assim permanecendo com o agressor, e
prejudicando cada vez mais sua sanidade mental. Ademais, possuindo a hipótese de
evolução para uma agressão. Nesse sentido a relatora especial da Organização das Nações
Unidas (ONU), Dubravka Simonovic se manifestou a respeito, reforçando para que haja
proteção dessas mulheres.
A relatora ainda enfatizou que o então risco ora apresentado agrava-se de uma
maior forma por haver poucos abrigos e serviços de ajuda para as vítimas. Os poucos que
existem acabaram se tornando de difícil acesso, considerando que também ocorre
diminuição no apoio da comunidade, por medo do contagio ao vírus da Covid-19.
Decorrente disso, ocorre também menos intervenções policiais, fazendo com que o acesso
a justiça seja quase impossível, impedindo assim o afastamento do agressor como condiz
a Lei Maria da Penha – Lei n° 11.340/06 no seu artigo 12 – C:

Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será
imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida: I - pela autoridade judicial; II - pelo delegado de
polícia, quando o município não for sede de comarca e; III - pelo
policial, quando o município não for sede de comarca e não houver
delegado disponível no momento da denúncia.
2.1. Sinal vermelho contra a violência doméstica
Diante ao enfrentamento da violência doméstica, foi sancionada a Lei Federal nº
14.188 de 28 de julho de 2021, que introduziu um novo tipo penal pelo artigo 147- B do
Código Penal: o crime de dano emocional praticado contra a mulher. Ao qual faz jus a uma
proteção das mulheres vítimas da referida situação. Como um programa de alerta para a
sociedade então denominado Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica. Como referese o artigo 1° da lei supracitada:

Esta Lei define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a
Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da
violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e no DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), altera a
modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a
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mulher por razões da condição do sexo feminino e cria o tipo penal
de violência psicológica contra a mulher.
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O referido tipo penal então implementado indica uma forma de sensibilidade do
direito. Ao que visa salientar os sofrimentos habituais que são vivenciados cotidianamente
por diversas mulheres o que se protencializou ainda mais na quarentena. Assim, tendo
como descrição normativa que tal delito esteja comprometido com maior cuidado e
proteção das vitimas sob sua integridade e saúde psicologica. O que é de extrema
importância visto o que já comprovado o aumento nos casos de violência doméstica.
Nesse sentido, podemos notar expressamente o que esta contido no artigo 147-B, do
Código Penal :

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: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a
conduta não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº
14.188, de 2021).
Decorrente do tipo penal apresentado nota-se que a violência psicológica contra a
mulher é de tamanho grau de importância. Visto que é de difícil percepção e diante do
isolamento social ficou ainda pior de ser detectado. Diante disso, mulheres vitimas desse
crime conseguem esconder facilmente o que de fato ocorre no seu âmbito familiar.
Também por muitas vezes acreditarem que seria possível a mudança do parceiro, o que
raramente acontece.
Contudo, esses abusos psiclógicos acabam desenvolvendo diversas doenças, como
depressão e crises de ansiedade que são os mais comuns. Mulheres acabam se sentindo
impotentes e incapazes, dentro de um ciclo que parece não ter fim. Ainda que para
intensificar, viver todo esse transtorno em meio a uma pandemia viral, onde todos se
encontram atemorizados, e confinados dentro de suas casas.
3. Redes de apoio a mulher
Diante do referido crime de violência doméstica que sempre existiu, um dos canais
disponíveis e muito utilizado pelas vítimas é o Centro de Atendimento a Mulher – Ligue
180. Um serviço de utilidade pública essencial para o combate a infração, ao receber as
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denúncias a central encaminha o conteúdo aos órgãos competentes e segue assim
monitorando seu andamento. Além disso, esse serviço orienta as mulheres sobre a
legislação que pode assim protege-las, e encaminha a rede de acolhimento a mulheres que
estão em situação vulnerável.
Contudo, por conta da grande quantidade de ligações tanto no Ligue 180, quanto
no Disque 100 para denunciar casos de violação de direitos humanos, fora também
implantado um recurso via o sistema de mensagens do WhatsApp. Podendo a vítima
utilizar o numero (61) 99656-5008, para realizar sua queixa.
Haja vista a tamanha demanda dos casos de violência doméstica as mulheres
também podem se recorrer as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher
(DEAMs).Implantas pela administração pública para ajudar na luta contra violência
doméstica e sexual.
Ademais,a vítima de violência também poderá entrar em contato com o Centro de
Referência de Atendimento à Mulher (CRAM).Sendo um espaço destinado onde terão
acolhimento e será proporcionado atendimento psicológico e social, bem como orientação
jurídica necessários, e articulações com outras instituições para o acesso aos programas de
educação e também para meios de trabalho, assim contribuindo para o fortalecimento da
mulher.
4. Novas formas de denúncias em meio a pandemia
Com o impacto gerado decorrente da potencialização da violência contra mulher
durante o período de intenso “lokdown”, e visto que diante do isolamento social a vítima
está sempre na presença de seu parceiro. Além das formas de denúncias já existentes foram
criadas outras maneiras para se realizar a denúncia , de modo que seja mais discreta, sem
a percepção do companheiro.
Como se trata de algo de extrema sensibilidade, foram desenvolvidos meios como
forma de denúncia silenciosa, como a criação de símbolos adotados nas sociedades como
uma maneira de pedido de socorro feito pela vítima, conforme o seguinte relato
apresentado por Gonzaga:

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) uniram forças para lançar a campanha
Sinal Vermelho contra a violência doméstica. O objetivo é incentivar
denúncias por meio de um símbolo: ao desenhar um “X” na mão e
exibi-lo ao farmacêutico ou ao atendente da farmácia, a vítima
poderá receber auxílio e acionar as autoridades.
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Diversas empresas também adotaram outros meios para ajudar a mulher a registrar
a queixa durante a pandemia. Assim como o Magazine Luiza, que disponibilizou em seu
aplicativo um botão de denúncia, criado desde 2019, tendo um crescimento de acesso de
400% no começo da pandemia.
Até mesmo maneiras para que as vítimas possam denunciar durante uma corrida
com o Uber, também ganharam forma como demonstra Beatriz Cardoso:
Boletim Conteúdo Jurídico v. 1092 de 04/06/2022 (ano XIV) ISSN - 1984-0454

Outra ferramenta, lançada em parceria com Uber e Wieden &
Kennedy, simula uma conversa comum no mensageiro para não
levantar suspeitas ao agressor, o robô pode sugerir ir ao hospital ou
a uma delegacia da mulher. Nesse caso, o Uber fornece um código
promocional para fazer a corrida de graça.
Ademais, a ocorrência pode ser registrada de dentro de sua casa por meio da
Delegacia Eletrônica. Assim estará disponível em campos específicos as particularidades da
relação com o agressor, possuindo breve questionário sobre as agressões sofridas e uma
das informações mais importantes que é a solicitação de Medidas Protetivas de Urgência.
Contudo, ao final após todas as etapas seguidas é emitido um número de protocolo que
deve ser salvo para o acompanhamento da ocorrência.
Portanto, os meios apresentados são para que a mulher possa pedir auxílio sem se
deslocar. Facilitando assim sua comunicação com a autoridade competente com o fim de
analisar os fatos apresentados, e dessa forma tomar as providências e medidas cabíveis
para com o crime constatado.
5. A crescente diante ao número de casos de violência
Nos primeiros quatro meses do ano de 2020, houve um aumento de 14,1% no Ligue
180 referente ao número de denúncias que são realizadas. Sendo o maior responsável por
esse crescimento relatos de violência doméstica, dados esses do Governo Federal junto da
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).
Ainda mediante essa premissa, se equiparar, o mesmo período de 2019 obteve entre
janeiro e abril um total de 32,9 mil denúncias. Visto que em 2020 nesse mesmo intervalo o
registro foi de 37,5 mil ligações. Dados que relatam o começo de uma problemática em
meio a uma pandemia mundial.
Por meio de pesquisa realizada pelo DataSenado junto do Observatório da Mulher
feita a cada dois anos, ao que se refere ao número de mulheres entrevistadas no ano de
2021, é perceptível diante de seus depoimentos que houve aumento referente as agressões
contra o sexo feminino. Diante disso, a referida pesquisa “Violência Doméstica e Familiar –
2021”, revela um crescimento de 4% na percepção das mulheres em comparado ao ano
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anterior. Dado que 68% conhecem uma ou mais mulheres vítimas, tendo que 27% declaram
já ter sofrido algum tipo de ataque por um homem.
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Diante disso, há relatos de que 1 em cada 4 mulheres brasileiras, se viram vítima de
vários tipos de violência dentre os últimos 12 meses do ano de 2021.Uma vez que 5 de
cada 10 entrevistados dizem ter visto uma mulher nessa mesma situação.
Decorrente desse aumento, o lar que deveria ser um ambiente acolhedor acaba
sendo desesperador. Sendo que 48,8% das agressões são dentro da própria casa. Contudo,
4,3 milhões de mulheres foram agredidas fisicamente, o que permite a triste conclusão de
que a cada minuto, 8 mulheres são agredidas durante a pandemia do Vírus da Covid-19.
6. Considerações finais
Em suma, diante do que foi apresentado, pode-se constatar que durante o período
de pandemia e contenção social, o crime de violência doméstica requer tamanho cuidado
e atenção. Não apenas o Estado deve se propor a dar condições às mulheres para viverem
sem violência, como também a sociedade pode orientar e até mesmo levar o caso as
autoridades policiais. Dessa forma pode-se fazer o máximo para que haja contenção desse
crime e liberdade para as mulheres.
Portanto, o enfrentamento do crime de violência doméstica requer ações em
múltiplas dimensões. Ademais, ao se tratar de um acontecimento recorrente na sociedade,
que em meio ao cenário pandêmico em que o mundo fora submetido, só revelou o quanto
muitas mulheres em seu relacionamento interpessoal estão se sujeitando a violências
físicas e psicológicas, podendo evoluir até mesmo para um feminicídio, tendo seu lar um
local de medo e abuso.
Por essa razão os problemas elencados aqui não são novidades para o corpo social
e necessitam de extrema atenção das instituições governamentais, para o desenvolvimento
de políticas públicas que visem a proteção da vítima, além de reforçar campanhas
publicitárias que divulguem os novos meios de queixa e de abrigos disponíveis.
Vale salientar que familiares, vizinhos e até mesmo pessoas desconhecidas podem
denunciar. Sendo de extrema importância, pois a violência doméstica é um crime
incondicionado a representação do ofendido. Assim, agindo de forma essencial para o seu
combate.
Contudo, são fatores essenciais para livrar a vítima de um perigo iminente a garantia
da agilidade processual das denúncias, imediata instalação das medidas protetivas de
urgência, bem como dispor de maneiras de fiscalizar o agressor em caso de afastamento
do lar e proibição de contato, decretando prisão preventiva do acusado caso necessário,
concedendo maior proteção as vítimas.
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A DIFICULDADE DA INSERÇÃO DO JOVEM EM SEU PRIMEIRO TRABALHO – LEI DO
APRENDIZ
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RESUMO: A nossa juventude vem passando por uma série de metamorfoses, procurando
inovar e adaptar-se sempre as mais diversas situações ou momentos que a sociedade
exige, com grandes esforços para se manter dentro de um patamar padrão que os obriga
a executarem tarefas de grande porte, com pouco valor monetário, porém, com uma
enorme troca de experiência profissional, ao qual garantirá um futuro promissor, pelo
menos é esta a idéia principal da Lei do Aprendiz; jovens conscientes, com oportunidades
de inserção ao mercado de trabalho, mesmo sem terem experiências anteriores, com um
custo baixo para as contratantes, permitindo assim a renovação de esperança social junto
ao núcleo familiar e da sociedade como um todo.
Palavras-chave: Juventude. Lei do aprendiz. Experiência profissional. Mercado de trabalho.
ABSTRACT: Our youth has been going through a series of metamorphoses, always seeking
to innovate and adapt to the most diverse situations or moments that society requires, with
great efforts to remain within a standard level that requires them to perform large tasks,
with little monetary value, however, with a huge exchange of professional experience,
which will guarantee a promising future, at least this is the main idea of the Apprentice
Law; conscientious young people, with opportunities to enter the labor market, even
without having previous experience, with a low cost for the contracting parties, thus
allowing the renewal of social hope in the family nucleus and in society as a whole.
Keywords: Youth. Apprentice's Law. Professional experience. Job market.
1.INTRODUÇÃO
No Brasil, o trabalho infantil sempre esteve presente nas empresas, onde não se
tinha a responsabilidade junto aos menores, sendo muitos deles, explorados e, não tinham
160 Possui pós-graduação em Direito (Ciências Criminais) pela LFG - Anhanguera Uniderp, concluso em
2013. Lecionou em curso de extensão na Universidade Camilo Castelo Branco - Campus Fernandópolis, em
2006. Tem experiência na área de Direito

532

www.conteudojuridico.com.br

a oportunidade de ensinamentos, tornando-se adultos, muitas das vezes sem o
conhecimento intelectual mínimo necessário, e até mesmo, adulto sem a alfabetização.
A Lei do Aprendiz, também conhecida como Menor Aprendiz, Aprendiz Legal ou
Jovem Aprendiz, é uma Lei do Brasil aprovada em 2000 e regulamentada em 2005, ao qual
determina que toda empresa de grande ou médio porte deva ter de 5% a 15% de
aprendizes entre seus funcionários, jovens entre 14 e 24 anos.
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O contrato de aprendizagem é o acordo de trabalho especial, ajustado por escrito
e por um prazo determinado, não superior a dois anos, em que o empregador se
compromete a assegurar ao aprendiz, que deve estar inscrito em algum programa de
aprendizagem social, com formação técnico-profissional compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e intelectual.
Com o passar dos anos, nosso ordenamento jurídico começou a se importar mais
com estes jovens, atuando melhor e fiscalizando as empresas que empregavam jovens na
informalidade, e com isto, a maioria dos empresários, mesmo sendo obrigados a
contratarem o menor aprendiz com uma jornada laboral menor, devido existir a parte
teórica junto à prática, vem a serem notificados para contratarem estes jovens. Dificuldade
que impede que os jovens de hoje tenham o seu primeiro emprego e que possam assim,
começar a ter a sua experiência profissional, o que alerta para uma falta de conscientização
de todos.
O objetivo principal da Lei do Aprendiz, nada mais é o de profissionalizar o jovem
de forma gradual, a fim de deixá-lo apto as atividades aprendidas e com o mínimo de
experiência exigida no mercado de trabalho, porém, com as dificuldades existentes quanto
a conscientização dos empresários, para darem a oportunidade do primeiro emprego ao
jovem, mesmo estes sendo obrigados, expõem-se a presente pesquisa, afim de elucidar de
alguma forma esta conscientização.
2 JUSTIFICATIVA
Em relação ao tema, devido às muitas dúvidas existentes sobre o jovem e sua
formação; “o que será que é melhor para o seu desenvolvimento intelectual e moral?”;
“como se tornar um adulto de bem mediante tantos desafios e desigualdades sociais, por
se falar muito no trabalho do jovem”; “qual a melhor idade?”; “qual o melhor trabalho para
eles?”. Tantas teorias e regras a respeito do atualmente chamado jovem aprendiz, que se
fez necessária este artigo.
Destaca-se que muitos jovens começam a trabalhar na informalidade devido à
necessidade de ajudar no sustento de sua família, sendo em muitos casos este o único
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meio de renda, por vários fatores que acabam levando este jovem ao amadurecimento
precoce, com responsabilidades maiores que sua tenra idade seria capaz de assumir.
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Com a legislação atual, a inserção do jovem aprendiz nas empresas se tornou
obrigatória (de acordo com cada empresa), onde o jovem pode iniciar uma profissão, obter
experiências profissionais e também uma educação de qualidade, já que estes programas
de colocação do jovem no mercado de trabalho exigem acompanhamento integral de
profissionais para o melhor aperfeiçoamento e desenvolvimento dos mesmos.
O presente artigo pretende demonstrar o quanto é importante para a formação
do jovem o primeiro emprego, adquirindo suas responsabilidades e se destacando perante
a sociedade, assim como, a conscientização dos empresários, uma vez que, estes também
são responsáveis pela formação de uma sociedade mais justa, igualitária e culta.
3 OBJETIVO
3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste artigo visa demonstrar a atual situação e dificuldade do
jovem em conseguir o seu primeiro emprego, aos quais muitos fatores dificultam a entrada
dos jovens no mercado de trabalho e a conscientização dos empresários em valorizar e
oportunizar os jovens do país.
Dentre os principais desafios quanto a conscientização da classe empresarial esta à
falta de experiência dos jovens e o alto custo dos encargos sociais.
A Lei de nº 10097/2000 é de 19 de Dezembro de 2000, ao qual em seu artigo 429,
expressa resumidamente seu objetivo geral:
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a
empregar e matricular nos cursos de Aprendizagem número de
aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por
cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.”
Muitos países avançados adotam a estratégia quando enfrentam ciclos recessivos e
dificuldades para a contratação de jovens de atuar em duas frentes: proporcionar
oportunidades de qualificação para os jovens inexperientes e reduzir o custo de
contratação para os empregadores (Stefano Scarpetta e colaboradores, “Rising youth
unemployment during the crisis: how to prevent negative long-term consequences on a
generation”, Paris: OECD, 2014). Essa é também a estratégia recomendada pela OCDE para
o Brasil (OECD, “Investing in youth in Brazil”, Paris: OECD, 2014).
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"Jovens sem experiência custam tanto quanto os mais velhos com
experiência. Por isso, são protelados", José Pastore (Presidente do
Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FecomercioSP/
2020).
3.2 Objetivos Específicos
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Especificamente as empresas com mais de 7 (sete) funcionários tem a obrigação
legal de ter, no mínimo, 5% de seu quadro formado por jovens aprendizes e, no máximo
15% para funções que necessitam de formação profissional. As Microempresas (ME),
empresas de pequeno porte (EPP) e as entidades sem fins lucrativos e empresas de
pequeno porte, a contratação é facultativa.
Empresas públicas e de economia mista devem contratar o aprendiz por meio de
processo seletivo (com edital) ou com o auxílio de entidades sem fins lucrativos.
A lei é clara quanto ao fato de que é necessária a elaboração e cumprimento do
contrato de aprendizagem, assinados entre o jovem aprendiz e a empresa responsável,
onde neste contrato, ficam acordados termos como a assinatura da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) do aprendiz por parte da empresa ou da instituição formadora,
além disso, jovem deve estar matriculado no Ensino Fundamental ou Ensino Médio, com
registros de sua matrícula, bem como notas e frequência, além da inscrição em programa
de aprendizagem em entidade formadora autorizada, desenvolvido para que possa
empenhar a função para qual foi contratado, com atividades práticas e teóricas
O contrato entre empregador e aprendiz não pode exceder o tempo de dois anos
e nele ainda especifica relações entre salário, calendário de atividades e horário de
atividades.
É importante frisar que o jovem aprendiz não é estagiário, em ambos os casos há
o direito a férias, mas enquanto aprendiz perfaz salário, o estagiário tem direito a bolsa,
assim como o jovem é regido pelas previsões da CLT por seu registro em carteira e o
estágio tem o seguro de acidentes pessoais obrigatório.
Nota-se que a empresa ao contratar um jovem aprendiz, terá benefícios que vão
desde o valor depositado no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em nome do
jovem aprendiz que é de 2%, enquanto para os demais funcionários é de 8%, ao
desenvolvimento do profissional de acordo com a sua cultura e seus valores, formando um
capital humano diferenciado e uma equipe mais plural.
O artigo 434 da CLT estabelece multa no valor de um salário mínimo multiplicado
pelo número de não admitidos, conforme citado anteriormente ou admitidos com
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irregularidade, sendo esta multa limitada a cinco salários mínimos, salvo em reincidência
que será dobrado, para as empresas que não cumprirem a lei do Aprendiz.
4 METODOLOGIA OPERACIONAL
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4.1 Problemática
Por falta de informação, muitos deixam de se beneficiar a Lei de aprendizagem, os
jovens por falta de oportunidade e crescimento profissional e as empresas que
desconhecem os benefícios desse tipo de contratação, que vão desde os fiscais até
proporcionar à empresa a formar seu futuro quadro profissional.
A Lei da Aprendizagem acaba de completar duas décadas em meio a um cenário
de apagão de vagas da modalidade a partir da pandemia. Entre abril e novembro do ano
passado, foram fechadas 86.731 vagas de jovens aprendizes. No total, cerca de 131 mil
aprendizes foram admitidos, contra 218 mil demitidos.
O saldo negativo é um recorde negativo histórico desde o início da legislação.
Antes disso, o pior resultado entre abril e novembro tinha sido em 2016, quando o saldo
ainda era positivo, com abertura de 14.476 postos de trabalho.
Os dados são de levantamento da Kairós Desenvolvimento Social, com base nos
microdados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
da Economia. A avaliação da Kairós é a de que a crise sanitária “dizimou o emprego formal
para adolescentes e jovens de baixa renda”.
De acordo com os dados mais atuais da Relação Anual de Informações Sociais
(Rais), de dezembro de 2019, o total de aprendizes de 14 a 24 anos contratados no país
era de 470 mil. Com o saldo negativo de 2020, a Kairós estima que, em novembro de 2020,
o total de jovens aprendizes no país estivesse em torno de 413 mil.
"Isso é uma tragédia social, que atinge a renda das famílias mais
pobres e estimula a ida desses jovens e adolescentes para o mercado
informal, sem garantias, sem formação técnica e sem permanência na
escola, que são garantidas pela lei da aprendizagem" Elvis Cesar
Bonassa, diretor da Kairós Desenvolvimento Social.
Marcelo Gallo (2021), superintendente Nacional de Operações do Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE), avalia que o apagão das chances para jovens aprendizes
pode ter consequências agravadoras para o desemprego da juventude e lembra a
importância da Lei da Aprendizagem para combater o trabalho infantil e tirar jovens da
condição de nem-nem.
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“No Brasil, hoje, aproximadamente 40% dos estudantes evadem no
ensino médio. É muito desperdício de talento e capacitação, e um
prejuízo para a sociedade, como um todo e quando o jovem não tem
uma oportunidade e vê a sua família também com dificuldades,
muitas vezes vai para o trabalho irregular, sem proteção" (Marcelo
Gallo, CIEE, 2021).
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De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Aprendizagem de agosto de 2020,
52% dos aprendizes no mercado de trabalho tiveram o contrato suspenso e apenas 23%
permaneceram ativos na modalidade home office. As normas, no entanto, não
interromperam o declínio de vagas da categoria.
Em 1º de janeiro, a portaria nº 24.471, do Ministério da Economia, autorizou que
atividades teóricas e práticas dos programas de aprendizagem profissional fossem feitas
na modalidade à distância, tendo sua validade até 30 de junho.
4.2 Recuperação
Em novembro de 2020, foi registrado um leve aumento no número de vagas para
aprendizes: 4,6 mil oportunidades criadas no país.
Igor Vovchenco Cabral (2021), especialista em programas de aprendizagem da
Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), e Antônia Maria
Ribeiro (2021), gerente de projetos e programas do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial do Distrito Federal (Senac-DF), afirmam que num primeiro momento de
retomada da economia haverá, sim, uma retração e uma dificuldade na abertura de vagas
para jovens aprendiz. No entanto, acreditam que, posteriormente, o número de
contratados crescerá, impulsionado pelo surgimento de novas profissões demandas pelo
cenário pós-covid-19.
4.3 A mudança na vida do jovem
Por meio do programa federal Jovem Aprendiz, jovens de 14 a 24 anos podem ter
acesso ao primeiro emprego, além de desenvolver habilidades necessárias no ramo
profissional. A iniciativa é fruto da Lei da Aprendizagem,
nº 10.097 de 19 de
dezembro de 2000, medida pública que combate a evasão escolar e o trabalho infantil no
país
Em geral, os aprendizes passam quatro dias trabalhando na empresa e um dia
numa instituição de aprendizagem, em que fazem um curso profissionalizante.
Dependendo do programa, podem ser três dias de trabalho e dois de formação.
4.4 Caracterização da Pesquisa
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No que se refere à abordagem do presente artigo, seu desenvolvimento tem uma
abordagem qualitativa, de natureza básica, com o objetivo descritivo, através dos
processos metodológicos: histórico, hermenêutico, bibliográfico, on-line e jurisprudencial.
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Em outros termos ressalta-se que;
[...] a investigação qualitativa deseja valorizar as matrizes
epistemológicas, dos modos de ver a realidade: a fenomenologia e a
semiótica [...] Quando se faz um estudo com base na fenomenologia
não se deve menosprezar a importância das condições materiais da
existência. A realidade é muito mais complexa que o discurso que se
faz sobre ela. Então, para compreendê-la é necessário que se conheça
os sinais e signos locais expressos nos conteúdos das declarações de
seus agentes.
5 A ATUAL SITUAÇÃO DA LEI DO APRENDIZ EM 2021
O Governo Federal tem adotado ações através das recentes medidas provisórias,
porém algumas dúvidas pairam em relação ao contrato de aprendizagem, por ser um
contrato de trabalho especial e por tempo determinado, regulado pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), amparado pela Lei n° 10.097/2000 e Decreto N° 9.579/2018.
Os impactos das Medidas Provisórias N° 927/2000 e N° 936/2000 no contrato do
Jovem Aprendiz são:
a) Antecipação de férias dos aprendizes, mesmo que não tenham completado
o período aquisitivo.
b) Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos
federais, estaduais, distritais e municipais.
c) Ampla a execução do trabalho remoto enquanto durar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6/2020,
permitindo que as entidades formadoras podem ministrar atividades
teóricas de forma remota através de plataforma EAD, e os empregadores
poderão adotar o modelo de trabalho remoto aos aprendizes,
independentemente da idade.
d) Redução proporcional de jornada e salário do aprendiz, com percentuais de
25%, 50% ou 70%, não superior a 90 dias, nos termos da Medida Provisória
N° 936 de 01 de abril de 2020.
e) Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá adotar a
medida de suspensão temporária do contrato de trabalho de seus
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aprendizes, pelo prazo máximo de 60 dias, a contar da data da assinatura
do acordo, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias, nos
termos da Medida Provisória N° 936 de 01 de abril de 2020.
f) A compensação de jornada por banco de horas não se aplica aos contratos
de aprendizagem por força do art. 432 da CLT.
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g) Os aprendizes não podem ter seus contratos de aprendizagem rescindidos
de forma antecipada, sem que haja a ocorrência de um dos motivos
previstos no art. 433 da CLT.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A população jovem do Brasil atualmente é de mais de 47 milhões de pessoas entre
15 e 29 anos (Fonte: Pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus) e sua inserção no
mercado de trabalho é um desafio histórico, principalmente na atual situação pandêmica
do País.
Alguns obstáculos que comprometem a trajetória de seu desenvolvimento
profissional são as altas taxas de desemprego, o trabalho informal, a insegurança em
permanecer trabalhando e pouca perspectiva de avanço na carreira, que somados ao
sistema educacional carente de ajustes e melhorias para maior eficiência, inclusão e
abrangência da educação básica, chegamos a um cenário nada otimista: entre 2012 e 2020,
o percentual de jovens que não trabalhavam nem estudavam aumentou
consideravelmente, o que causa muito preocupação e exige mais atenção por parte dos
órgãos responsáveis.
Outro ponto importante é o percentual de jovens que estudam mas não têm uma
ocupação, o que também vem aumentando, com uma faixa substancial de jovens de 18 a
29 anos que se afastaram dos estudos sem ter concluído o Ensino Fundamental e/ou o
Médio – isso impacta negativamente a qualificação profissional destes jovens.
Não sendo o bastante, no último dia 10 de agosto deste ano de 2021, a Câmara
dos Deputados, aprovou uma medida provisória que retira direitos de participantes do
programa Jovem Aprendiz e cria condições precárias de trabalho, de acordo com entidades
do setor.
O texto, que ainda vai passar por nova análise dos deputados e depois segue para
o Senado, repetia medidas tomadas em 2020 para preservar os empregos durante a
pandemia. Porém, o relator Christino Aureo (PP-RJ) incluiu dois programas voltados para
a geração de emprego e a qualificação profissional. Um deles é o Regime Especial de
Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva (Requip).
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Com o Requip, ao serem contratados, os jovens:
a) Não têm vínculos empregatícios, nem direitos trabalhistas;
b) Recebem uma bolsa-auxílio, que pode ser de até R$ 550;
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c) Têm jornada de trabalho de até 22 horas semanais;
d) Não precisam estar matriculados em instituições de ensino. As empresas
terão apenas que ofertar qualificação profissional aos bolsistas.
O Requip será para jovens de 18 a 29 anos, desempregados há mais de dois anos,
ou pessoas de baixa renda vindas de programas federais de transferência de renda. O
problema é que ele retira direitos já conquistados com a Lei do Aprendiz, em vigor desde
2000, que determina que médias e grandes empresas reservem parte das vagas para jovens
entre 14 e 24 anos.
O presente artigo teve como objetivo demonstrar a atual situação e dificuldade do
jovem em conseguir o seu primeiro emprego, aos quais muitos fatores dificultam a entrada
dos jovens no mercado de trabalho e a conscientização dos empresários em valorizar e
oportunizar os jovens do país, já dito anteriormente, porém conforme pesquisas mais
avançadas e os relatos trazidos mais acima, fica claro, evidente que o país retroage ao
momento de expansão dos jovens em seu campo profissional, educacional, cultural e
social, uma vez que restringe todo o profissionalismo apenas ao âmbito de se ganhar
dinheiro, não respeitando o desenvolvimento físico, moral e intelectual do jovem, que
ficará restrito apenas a condição de baixo salário e sem perspectiva de crescimento de
carreira, o que oportunizaria o sustento familiar de maneira justa e digna.
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OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE OS AGENTES PÚBLICOS: LEI
8.429/92
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RESUMO: A Lei 8.429/1922 vem de forma especifica para os agentes públicos no que
concerne a corrupção que é cada vez mais abrangente, o assunto tem como proposito
mostrar os meios do combate a corrupção administrativa e como recai sobre os agentes
públicos. É visto que apenas os agentes públicos podem sofrer ação de improbidade
administrativa, embora eles possam ou não ser servidores públicos efetivos. Diante dos
dispositivos da referida Lei, deverá ser efetuada certas sanções para aqueles que
enriquecem ilicitamente, causem prejuízo ao erário ou violem os princípios administrativos.
Ao ser analisado os conceitos de atos de improbidade administrativa, mostra-se que ela se
relaciona entre o desvirtuamento da conduta no exercício pública perante os princípios
constitucionais. A improbidade administrativa pode ser compreendida como a ação ou
omissão que é rompido entra o dever de honestidade e moralidade dos agentes públicos
no exercício público, que necessitam ser levadas ao sancionamento quando descritas em
lei.
Palavras-chave: Agentes Públicos. Improbidade Administrativa. Princípios Constitucionais.
Sansões. Corrupção. Lei 8.429/92.
ABSTRACT: Law 8.429/1922 comes in a specific way for public agents with regard to
corruption, which is increasingly comprehensive, the subject is intended to shor the
means of combating administrative corruption and how it affects public agents. It is seen
that only public agents can be subject to administrative misconduct, although they may
or may nor be affective public. In view of the provisions of the aforementioned Law,
certain sanctions must be carried out for those who illegally enrich themselves, cause
damage to the treasury or violate administrative principles. When analyzing the concepts
of acts of administrative improbity, it is shown that it is related to the distortion of conduct
in public exercise before the constitucional principles. Administrative improbity can be
understood as the action or omission that is broken between the duty of honesty and
161 E-mail: francielehonorato@outlook.com.
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morality of public agents in public exercise, which nees to be sanctioned when described
by law.
Keywords: Public Agents. Administrative dishonesty. Constitucional principles.
Samsons. Corruption. Law: 8.429/92.
1 INTRODUÇÃO
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O presente artigo tem como objetivo mostrar a improbidade administrativa e
como ela reflete aos agentes públicos. O tema proposto encontra-se na Lei 8.429/1922 que
é um forte instrumento para o combate da corrupção administrativa. Como forma de
execução do republicanismo e do Estado Democrático do Direito existe uma extrema
necessidade de combater a corrupção. Quando se fala nela se pensa logo no efeito de se
corromper, obter vantagem em algo. Concerne de uma conduta ilícita. Nessa circunstância
fica explicito que a corrupção e a República são opostas, inimigas.
A definição clara e objetiva da improbidade administrativa que pode ser
compreendida como ato ilícito, ato este que pode ser praticado por agente público ou
terceiro, na maioria das vezes cometido de forma dolosa, sendo capaz de causar
enriquecimento ilícito, lesão ao erário, contra as entidades públicas e privadas, gestoras de
recurso público. Os atos cometidos alcançam a administração pública direta e
indiretamente de qualquer dos poderes, todos os entes da federação. O instrumento
constitucional não define os sujeitos ativos e passivos deste ato.
A base da administração pública são os órgãos, suas funções e agentes públicos
que atuam para o desenvolvimento e funcionamento do Estado, tais funções são de
responsabilidade para pessoas físicas chamadas de agentes públicos, são eles que prestam
o serviço para o estado.
Os agentes públicos têm o dever de alcançar a finalidade pública e atender aos
interesses da coletividade, devendo sempre seguir os princípios constitucionais, sendo eles:
a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, caso não aconteça,
podem incorrer abuso de poder e improbidade.
Deve o agente público sempre agir, desempenhando em tempo hábil e de forma
eficiente as atribuições que lhe forem confiadas, em razão de sua importância para a
sociedade, compete ao agente público cumprir deveres afetos à posição funcional que
ocupa no âmbito da Administração Pública.
2. OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a improbidade administrativa e
como ela reflete aos agentes públicos. O tema proposto encontra-se na Lei 8.429/1922, o
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processo por improbidade administrativa é complexo e pode trazer graves consequências.
A Lei de Improbidade Administrativa passou a valer em 1992, ou seja, são 30 anos de lei
existentes e, mesmo assim, ela ainda é alvo de controvérsias. Ao ser analisado os conceitos
de atos de improbidade administrativa, mostra-se que ela se relaciona entre o
desvirtuamento da conduta no exercício pública perante os princípios constitucionais. A
proposta exposta irá analisar e mostrar medidas contra a improbidade administrativa,
contra os agentes públicos que praticam este ato que gera danos ao Estado e a população.
3.OS AGENTES PÚBLICOS
Agentes públicos são aqueles que exercem uma função pública ao Estado, ainda
que de forma definitiva ou transitória; com remuneração ou gratuita; com ou sem vínculo
formal com o Estado. Eles podem ser dividios em dois grupos: agentes públicos de direito
e agentes públicos de fato.
O agente público de direito é a pessoa qie possuí um vínculo jurídico formal e
legítimo com o Estado, é o agente investido regularmente nos cargos, empregos e funções
públicas.
As classificações de agentes de direito são: agentes políticos, servidores
públicos(estatutários, celetistas e temporários) e particulares em colaboração (são eles que
exercem transitoriamente a função pública não ocupa cargo efetivo).
Os agentes públicos de fato são os particulares sem vínculos formais e legítimos
com o Estado, exercendo de boa-fé a função pública com o propósito de atender o
interesse público. São os agentes que não foram investidos previamente nos cargos,
empregos e funções públicas, desenvolvem atividades sem vínculo formal com o Estado.
Eles são divididos em duas espécies: putativos e necessários.
Os agentes de fato putativos desempenham a função pública em situação de
normalidade. Exemplo: Agentes que executam a função pública sem antes ter tido a
nomeação do concurso. Os atos por eles praticados quandona aparência e exercidos na
boa-fé, devem ser validados perante terceiros e o Estado assumir as responsabilidades por
qualquer dano que seja causado.
Os agentes de fato necessários realizam a função pública em situações
emergênciais. Exemplo: particulares que ajudam vítimas em desastres naturais. Seguem a
mesma lógica do agente putativo, os atos devem ser, convalidados quando beneficiam os
terceiros de boa-fé.
É válido ressaltar que os terceiros de alguma forma podem contribuir para a
práticaa do ato de improbidade. O art. 3.°da Lei 8429/1992 dispõe:
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“Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer
forma direta ou indireta.”
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É de se considerar um avanço na repressão compreendido no art. 3.° da Lei
8.429/1992, pois anteriormente na Lei 3.502/1958 se continha apenas com os agentes
públicos, não alcançando a terceiros que atuavam como coautores ou partícipes da
improbidade. O conceito para tal alteração é abranger as normas que antes atendia apenas
para agentes públicos, mas agora concorrem, também, aos particulares que induzam ou
participem para o ato de improbidade. Considerados terceiros aqueles que não são
agentes públicos.
4 DAS APLICAÇÕES DE PENALIDADES
De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (LIA), as penalidades serão
aplicadas em conformidade com o ato praticado.
Ou seja, se for enquadrado em uma das quatro espécies de atos de improbidade:
No texto primitivo da lei, era dividida em três categorias, mas, a Lei complementar
157/2016 veio para mudar isso e acrescentar mais uma modalidade. Atualmente são
classificados pela Lei 8.429/1992 as quatros categorias, sendo elas:
a)

Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário

b)
Atos de improbidade adminitrativa que atentam contra os princípios da
admnistração pública
c)

Atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito

d)
Atos de improbidade administrativa decorrentes da concessão ou aplicação
indevida de benefício financeiro ou tributário.
As descrições legais dos quatros grupos de improbidade admnistrativa são
encontradas nos art. 9°, 10, 10-A e 11 da Lei 8.429/1992.
É classificado ato de improbidade admnistrativa que causa lesão ao erário,
qualquer atividade ou omissão, culposa ou dolosa, que cause perda patrimonial,
apropriação, desvio ou dilapdação dos bens ou haveres do poder público.. No geral, a
improbidade admnistrativa é ocasionada pelo dolo do agente ou de terceiro, porém, o art.
10 da Lei 8.429/1992, configurou a culpa como elemento subjetivo suficientemente para
se configurar a improbidade. Mas isso não significa que qualquer coisa que aconteça no
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dia a dia será denominado improbidade administrativa,são vários graus de violação à
ordem jurídica que são sancionadas com intensidades diferentes. De acordo com a
gravidade do acontecimento que se encontram elencadas no art. 12, II, da Lei 8.429/1992,
a saber:
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Ressarciamento integral do dano;
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta
circunstância;
Perda da função pública;
Suspensão dos direitos políticos por cinco a oito anos;
Pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e também proibição
de constatar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
As realizações desses atos classificados nesse grupo podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.
Já o ato de improbidade administrativa que atenta constra os princípios da
administração pública qualquer ato ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade as instiuições, elencadas no art. 11. Com grande
importância no príncipio da juricidade, o pressuposto essencial para a consumação do ato
de improbidade, no caso é a violação aos princípios da Administração Pública,
independentemente do enriquecimento ilícito do agente ou de lesão ao erário.
É considerado ato de improbidade admnistrativa que importa em enriquecimento
ilícito, obter qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade público, o responsável quando faz a prática
pode ser aplicado isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Em
resumo, a prática de improbidade administrativa descrita no art. 9.º da Lei 8.429/1992
depende da presença dos seguintes requisitos genéricos:
Recebimento da vantagem indevida, independentemente de prejuízo ao erário;
Conduta dolosa por parte do agente ou do terceiro;
E também nexo causal ou etiológico entre o recebimento da vantagem e a conduta
daquele que ocupa cargo ou emprego, detém mandato, exerce função ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1.º da LIA. É válido ressaltar que a mera promessa de
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recebimento de vantagem patrimonial e o recebimento de vantagem não patrimonial
configuram atos de improbidade previstos no art. 11 da LIA.
Por último, é configurado ato de improbidade admnistrativa decorrente da
concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário qualquer ato ou
omissão que tenha por propósito conceder, aplicar ou manter benefício dessa natureza
contrário ao que dispõe o caput e o §1.° do art. 8°-A da Lei complementar 116/2003.
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A Lei faz menção a impostos sobre serviços de qualquer natureza, de competência
dos municípios e do Distrito federal, é sujeitada ao responsável a aplicação isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.
A improbidade será caracterizada nas seguintes hipóteses:
Fixação da alíquota mínima do ISS em patamar inferior a 2% e concessão de
isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros relativos ao ISS, que resultem
em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2%. O
foco do legislador é evitar a denominada “guerra fiscal” entre os Municípios. Um ato de
improbidade direcionado, basicamente, aos Prefeitos e Vereadores dos Municípios, bem
como ao Governador e Deputados Distritais do Distrito Federal, que são os responsáveis
pela fixação de alíquotas do ISS e respectivos benefícios financeiros ou tributários. Nada
impede que terceiros também sejam penalizados se contribuírem para o ato de
improbidade ou dele se beneficiarem, direta ou indiretamente.
Fica claro que a Lei 8.429/1992 com os três grupos de atos de improbidade
admnistrativa que se estabeleceu uma hierarquia em razão da gravidade e da lesividade
sozial de cada um deles, a Lei Complementar 157/2016 procurou seguir a mesma lógica,
inserindo a quarta modalidade de atos de improbidade admnistrativa no art. 10-A. Dessa
forma, para cada item acima existem penalidades diferentes, incluindo multas e prazos
distintos.
A Lei 8.429/1992 mostra que não é necessária uma pessoa especifíca para a
representação à autoridade administrativa quando instaurada investigação para apurar a
prática de ato de improbidade. De outro lado, é tipificado na lei como crime a pessoa que
faz a representação de ato de improbidade contra agente público ou terceiro, quando o
mesmo saiba que o acusado é inocente. Em adilçao da sanção penal, o denunciante estará
sujeito a pagar uma idenização ao denunciado pelos danos morais, materiais, ou se houver
praticado a imagem do acusado.
As aplicações da Lei 8.429/1992 é de exclusiva aplicação do Poder Judiciário. É
entre algumas das aplicações a sanção da perda da função pública, e a sua aplicação
somente pode ser feita com o transito em julgado da sentença condenatória. Quando a
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administração pública, ao término da PAD ( processo admnistrativo disciplinar), que tenha
assegurada a ampla defesa do acusado e é concluído que se patricou infração
administrativa e que ocasione a imposição da penalidade disciplinar de demissão.
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Assim fica claro que a demissão do servidor, pela admnistração e como resultado
de um PAD, não terá jamais a Lei 8.429/1992, e sim a lei de próprio ente federado que
tenha estabelecido o regime jurídico a seus servidores.
4.1 Prazos de Prescrição
A prescrição simboliza a perda da capacidade de produção de pretensões, em
razão do desinteresse do interessado. Os prazos prescricionais para proposição da ação de
improbidade administrativa situam-se previstos no art. 23 da Lei 8.429/1992, que dispõe:
“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas
nesta lei podem ser propostas:
I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo
em comissão ou de função de confiança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos
casos de exercício de cargo efetivo ou emprego;
III – até cinco anos da data da apresentação à administração pública
da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo
único do art. 1.º desta Lei”.
O inciso I do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa fixou o prazo de cinco
anos de prescrição para aplicação dos atos de improbidade em face de agentes públicos
que possuem vínculos temporários. Do outro lado, aos agentes ocupantes de cargos
efetivos ou empregos na Administração Pública, o inciso II do art. 23 da Lei mostra que o
prazo de prescrição para aplicação das normas será o mesmo prazo previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. No
inciso III, inserida pela Lei 13.019/2014, o prazo prescricional quinquenal tem relação com
os atos de improbidade imputados às entidades mencionadas no parágrafo único do art.
1.º da LIA, e a contagem terá início a partir da data da apresentação da prestação de contas
final à Administração Pública.
O ideal seria a estipulação de prazo uniforme de prescrição para aplicação das
respectivas sanções a todos aqueles que praticarem atos de improbidade administrativa,
cabendo ao magistrado proceder à dosimetria das sanções no caso concreto. Facilitando
a aplicação da norma, evitando futuras discussões quanto aos prazos que não foram
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fixados de maneira clara e reta, o prazo único de prescrição demonstraria a importância de
reprimir o ato de improbidade, independentemente do sujeito que o pratica.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com o propósito de a sociedade desfrutar da existência de seus direitos, é
necessário que a Administração Pública desfrute de recursos suficientes, bem como
funções definidas e agentes públicos intencionados a realizarem a sua função em prol do
interesse público. Contudo, nem sempre os agentes públicos executam atos públicos com
base nos princípios constitucionais, o que resulta em atos de improbidade administrativa.
Conclui-se dessa pesquisa, ao apontar que, a devolução de valores que foram
adquiridos de forma ilegal, atos causam prejuízo ao erário, atos que importam em
enriquecimento ilícito, entre outros, são meios de responsabilização dos agentes públicos
que cometem atos de improbidade administrativa na gestão de recursos públicos em
diversas áreas. Dessa maneira o presente exposto analisa e mostra medidas contra a
improbidade administrativa, contra os agentes públicos que praticam este ato que gera
danos ao Estado e a população.
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Resumen

La forma de Estado social se consolida después de la Segunda Guerra Mundial
como resultado del pacto social entre capital y trabajo y tiene como elemento
fundamental la subjetivización política y económica del trabajo. El
constitucionalismo social está marcado por el reconocimiento de una amplia gama de
derechos sociales que buscan compensar las desigualdades socioeconómicas
derivadas del capitalismo y por la instrumentalización del Estado con mecanismos
para garantizar estos derechos, incluido el mecanismo de intervención en la actividad
económica. A partir de mediados de los años sesenta, las bases sociológicas que
permitieron la formación del estado social se vaciaron, ganando terreno el Estado
económico, o el Estado mercado, que tiene la característica de trasladar las decisiones
políticas y económicas del estado al mercado y hunde sus raíces en la estrategia de
acumulación del capitalismo postindustrial, el capitalismo financiarizado y su sostén
teórico-ideológico, el neoliberalismo. Las constituciones de varios estados sociales,
como Italia, España y Brasil, han sufrido reformas y supresiones, especialmente en su
constitución económica, a medida que el Estado mercado ha ganado espacio. La
pérdida de influencia del Trabajo en los ámbitos económico y político se refleja en la
regulación de la legislación laboral. Por este motivo, en los mismos países en los que
el Estado social ha sido sustituido, a través del dispositivo infraconstitucional, por el
Estado mercado, los derechos laborales se han ido desregulando y flexibilizando
gradualmente. La pandemia de Covid-19 ha agudizado las desigualdades sociales y
ha demostrado que la crisis de salud fue y es mucho más regresiva para las personas
que tienen menor protección laboral.

Palabras clave: Estado social; Estado mercado; Estado económico;
desregulación; flexibilización de los derechos laborales; pandemia; COVID-19.
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CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN AL TRABAJO COMO PRINCIPIO
ESTRUCTURAL DESDE LA METODOLÓGICA DE LAS FORMAS
DE ESTADO: CLARIFICACIONES CONCEPTUALES A PROPÓSITO
DEL OBJETO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
En noviembre de 2019, en Wuhan, China, comenzó a propagarse el virus Covid-19,
el agente causante de la enfermedad Sars-Cov2. Por tratarse de una enfermedad altamente
contagiosa, se expandió rápidamente por todo el mundo convirtiéndose en una pandemia, y,
en marzo de 2020, los países tuvieron que adoptar medidas de aislamiento social y económico
(cierre de negocios, bloqueo de fronteras, etc.,) para contener su avance. Una situación que
persiste en 2021, dado que a escala global la crisis sanitaria dista de estar solventada,
perviviendo en los Estados las acciones de confinamientos territoriales y la parcial
paralización de sectores económicos (principalmente, en lo relativo a la hostelería, turismo y
cultura).

El escenario descrito ha generado una crisis global caracterizada por el coma artificial
al que se vieron sujetas las estructuras económicas y financieras, que abocó al cierre de
empresas con la consiguiente extinción de puestos de trabajo. En la actual fase de
reactivación del orden de reproducción social del capital financiero, aún se mantiene la
destrucción de tejido empresarial y de empleo, a pesar de las medidas adoptadas por los
Estados para salvaguardar las estructuras que actúan en sus territorios, y para contener las
cifras de personas en situación de desempleo.

Ante un escenario de aumento del desempleo y caída de los ingresos, algunas acciones
estatales han resultado fundamentales para aportar alguna solución a la supervivencia y
dignidad de la masa de desocupados que se ha generado en los últimos meses. Las medidas
de salud pública, la protección del empleo y la garantía de un ingreso mínimo se han vuelto
visiblemente esenciales e incluso recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Ni las empresas ni las familias podrían, por sí solas, sin la acción del Estado, actuar
de forma coordinada y eficaz para proteger a la población más afectada.

De hecho, la historia ha demostrado en varias ocasiones la importancia de la
intervención de los Estados para la pervivencia del orden de reproducción del capital. La
intervención directa del Estado en la economía, tanto para el sostén y mantenimiento de las
estructuras del orden de mercado en periodos de crisis, como para la esterilización, parcial o
total, del conflicto social que pueda poner en peligro las estructuras del capital, es una
constante rastreable en las diferentes formas de Estado que se han sucedido, a golpe de
ruptura o involución, en las constituciones estatales. En este sentido, la aproximación a las
formas de Estado liberal, social, y la actual del Estado mercado o Estado económico, ilustran

4

la situación de dependencia política-economía, apenas esbozada. En cuanto a la acción
estatal, no se puede negar que el Estado no es solo una construcción jurídico-política sino
también social, lo que significa que sus acciones y relaciones con las personas están sujetas
a la correlación de las fuerzas sociales existentes en la sociedad. Las principales fuerzas
sociológicas presentes en las sociedades capitalistas son el Capital, formado por empresas o
personas propietarias de los medios de producción, y el Trabajo, formado por personas que
venden su trabajo para obtener ingresos para su subsistencia.

En este contexto, el Estado liberal se consolidó sobre una base burguesa homogénea
y se estructuró al servicio de los intereses del Capital. En efecto, el capital ya representaba
una gran fuerza económica y social en el siglo XVIII, debido al desarrollo del capitalismo
mercantil, y esta fuerza se potenció a partir de la Revolución Industrial, cuando se inició la
fase del capitalismo industrial. Sin embargo, el poder social y económico del capital no se
reflejó en la organización estatal. De hecho, el capital constituido en el período por la clase
burguesa no se insertó plenamente en el funcionamiento institucional del Estado absolutista,
ya que el poder político estaba mayoritariamente (o unánimemente) concentrado en manos
de la nobleza, cuya principal fuente de justificación del poder era la religión, si bien la
nobleza también tenía poder económico.

Esta divergencia entre la relevancia económica y social del capital, en relación al
diseño institucional del Estado absolutista, dio lugar a revoluciones burguesas para adecuar
la Forma de Estado a los intereses del Capital liberal.

En este contexto, las revoluciones burguesas generaron una nueva forma de Estado, el
Estado liberal, en el que el capital era legítimo para actuar políticamente. Pero, si por un lado
el capital quería tener acción política en el Estado; por otro lado, no quería que este poder
político se pusiera a disposición de la fuerza social del Trabajo, constituida por la clase
obrera. Por eso, el Estado liberal impuso reglas que limitaban el acceso de los trabajadores
al poder político, para que solo la burguesía pudiera llegar a ese poder, dejando a la clase
obrera en los márgenes del sistema.

Así, las características llamativas del Estado liberal se centraron en dos esferas:
política y económica1. En el ámbito político, a la clase trabajadora no se le permitió el acceso
al poder político (sufragio censitario, además de la prohibición de sindicatos y asociaciones).
En el ámbito económico, se produjo la mercantilización del conflicto social, es decir, se
1

Maestro Buelga, G., “El estado social 40 años después: la desconstitucionalización del programa

constitucional”, Revista de derecho político, nº 100, septiembre-diciembre 2017, pp. 775-776.
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condicionó la distribución de la riqueza a las reglas del mercado. Por ello, las reglas del
mercado deberían ser dictadas lo menos posible por el Estado, donde generalmente se
desarrolla el debate político, y más por el mercado, el ámbito de la esfera económica. El
objetivo era eliminar el conflicto distributivo entre capital y trabajo del ámbito político, un
conflicto asimétrico en el ámbito económico, donde el Capital tiene una gran ventaja en la
definición de sus reglas y el Trabajo carece de espacios de oposición. En el Estado liberal, la
burguesía trata de disimular al máximo esta asimetría con el pretexto de la igualdad, pero
esta igualdad es meramente formal, porque en la realidad económica no hay igualdad de
fuerzas entre el capital y el trabajo.

Paralelamente, la búsqueda irracional e incesante de lucro por las empresas dio lugar
al imperialismo que desembocó en la Primera Guerra Mundial, la sobreproducción y la
especulación financiera que generó la crisis de 1929; y el expansionismo territorial, que
propició la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, la Primera Guerra Mundial, la crisis de
1929 y la Segunda Guerra Mundial mostraron al mundo occidental que la forma del Estado
liberal no respondía a las preocupaciones sociales y que el capital no podía ser ilimitado, ya
que era destructivo, incluso, para el propio orden del mercado.

La primera ruptura con el Estado liberal tuvo lugar en Alemania en 1919, con la
promulgación de la Constitución de Weimar. Esta constitución supuso una ruptura con las
constituciones liberales porque estableció un nuevo orden constitucional en el que se
establecían los derechos sociales, y estos estaban directamente vinculados al sistema
económico establecido por la constitución2. Así, la constitución política y la constitución
económica se integraron en la Constitución de Weimar, y la segunda es el instrumento de
realización de la primera. Además, el trabajo ocupa una posición central en este nuevo
constitucionalismo, ya que gana reconocimiento político a través de la actuación de los
sindicatos, el sistema de partidos y su integración en los órganos estatales. En cuanto a la
estructura de la Constitución de Weimar, Lasa López3 enseña que esta constitución se basó
en tres pilares básicos: subordinación de la actividad socialmente relevante a los fines de los
intereses colectivos, sustitución del concepto de igualdad formal por el de igualdad material
e intervención estatal en la economía. Por lo tanto, la Constitución de Weimar positivizó la
forma de Estado social.

Desde esta óptica, la constitución económica del vínculo social al mercado resultó
estar estrechamente ligada a la Forma de Estado social, materializándose a nivel
2

Lasa López, A., Los derechos sociales en el constitucionalismo de mercado: aporías de la dimensión social

en la Unión Europea, Universidad del País Vasco, 2012, pp. 21-22.
3

Ibidem, p. 22.
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constitucional en los instrumentos de intervención establecidos en la constitución
económica4.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la forma de Estado social se positivizó en una
amplia amalgama de textos fundamentales, como fue el caso de Francia o Italia.

A nivel internacional, los países más industrializados del mundo deliberaron y
negociaron un nuevo orden financiero mundial en 1944, a través de los Acuerdos de Bretton
Woods que reconocieron la importancia de la intervención del Estado para la seguridad
económica mundial y para el bienestar de la población, implementado en la garantía de
empleo e ingresos para los trabajadores. Para lograr estos objetivos, estos acuerdos
establecieron mecanismos para ser utilizados por los Estados, tales como: la preservación del
control estatal sobre la economía, la limitación de los movimientos de capital, la fijación del
cambio monetario, el control estatal sobre las tasas de interés y la hegemonía y
convertibilidad del dólar5. Es relevante señalar que los Acuerdos de Bretton Woods fueron
acciones políticas deliberadas con el claro objetivo de promover el pleno empleo y recuperar
y fortalecer las economías de los Estados involucrados, principalmente de los Estados
europeos, hecho que se opone a la idea de orden "natural" de desarrollo económico y social
defendido por la ideología económica liberal.

En el ámbito interno de los Estados, las contradicciones del capital expuestas en la
Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de los movimientos laborales y la existencia de
Estados influyentes con formas de producción alternativas al capitalismo, como la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, imponían al capital la obligación de reducir parte de su
tendencia acumulativa y conceder parte de sus beneficios a los trabajadores. En este contexto,
en Europa pasó a prevalecer la forma de Estado social, en la que se mantuvo vigente la forma
de producción capitalista, pero se reconoció el trabajo como un elemento estructural del
Estado, con el reconocimiento de sujetos políticos anteriormente marginados, tales como
sindicatos, y la garantía de derechos prestacionales mínimos a los trabajadores, como salario
mínimo, jornada máxima; así como el derecho del conflicto por excelencia, el derecho de
huelga. Este escenario refleja un pacto entre capital y trabajo, y este pacto se concretó a través
de la forma del Estado social.

4

5

Ibidem, p. 22.
García Herrera, M. A., “Estado económico y capitalismo financiarizado: propuestas para un

constitucionalismo crítico”, en García Herrera, M. A. et al., Constitucionalismo crítico: Liber amicorum Carlos
de Cabo Martín, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, p. 159.
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El Estado social se caracteriza por ser un Estado activo, entre las funciones asumidas
por la nueva forma de Estado, destacan aquellas que buscan el bienestar y la calidad de vida
de la población a través de la realización de los derechos sociales instituidos en su
constitución política, ya que es quien conduce las políticas económicas. La constitución
económica del estado social tiene como característica esencial el gobierno público de la
economía que implica un vínculo social fuerte al mercado articulado en torno al sujeto
político-económico trabajo6.

No obstante, el Estado social no elimina el mercado y no niega su importancia
fundamental, porque, en el sistema capitalista, acogido por el Estado social, el mercado es
fundamental para la producción de las riquezas que satisfarán las necesidades de las personas.
El papel del Estado social, por tanto, es dirigir políticamente el funcionamiento del mercado
y sus riquezas para favorecer a los que están en desventaja social y económica. Se reconoce,
en el Estado social, que, en el mercado, la fuerza política, económica y social está con
aquellas personas que tienen propiedades, es decir, los que representan al capital. Por lo tanto,
aquellos que no tienen propiedad o que tienen propiedad insignificante, que representan el
trabajo, tienen poca o ninguna relevancia y poca o ninguna posibilidad de negociación a nivel
económico (nivel de mercado). De forma tal que, adquiriendo fuerza política dentro de la
organización del Estado social, el trabajo gana fuerza para contrarrestar la capacidad de
dominio del capital del orden de reproducción social.

En Europa, el Estado social alcanzó su apogeo entre las décadas de 1940 y 1960, ya
que en ese período la población del continente se encontraba en condiciones de consumo
antes impensables, con acceso a bienes y servicios que excedían la mera procura asistencial
y satisfacían necesidades de confort, como vehículos, turismo, etc.

Los Estados sociales europeos surgidos poco después de la Segunda Guerra Mundial,
es decir, en pleno pacto entre el capital y el trabajo, se adscribieron a las coordenadas del
constitucionalismo de la garantía del vínculo social. Estados sociales fuertes, garantistas,
capaces de hacer realidad los derechos sociales manifestados en sus constituciones, como fue
el caso de Italia, con su Constitución de 1947.

6

Lasa López, A., Constitución Económica y Derecho al Trabajo en la Unión Europea, Comares, 2011, pp. 4-
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En efecto, el Estado social no era simplemente un principio jurídico, susceptible de
ser considerado con otros principios constitucionales, sino una nueva forma de Estado7 y, por
tanto, constituía una forma innovadora de relación entre el pueblo y el poder institucional en
la que el trabajo es reconocido e integrado en las fuerzas políticas. La constitución económica
del Estado social somete el mercado a la fuerza política del Estado, y este es su elemento
diferenciador esencial en relación con la constitución del Estado liberal. Por esta razón, las
corrientes liberales que pretenden perseguir fines sociales no pueden considerarse similares,
como la propuesta de la “economía social de mercado”8, ya que el núcleo común de las
ideologías liberales es la prevalencia del mercado en las decisiones económicas a tomar en
la sociedad.

Paralelamente, la constitución económica del Estado social es su elemento intrínseco,
ámbito de materialización de las transformaciones que incorporan las nuevas funciones del
Estado social, y, por tanto, no es posible construir la idea de Estado social sin una constitución
económica que promueva la interiorización de las bases materiales del pacto capital-trabajo
en torno a la centralidad del vínculo social. Así, el Estado social representó una ruptura frente
al Estado liberal. Si, por un lado, este último presuponía un estado monoclase, aunque
formalmente democrático, el Estado social reconoce la pluralidad social y el conflicto
resultante de esta pluralidad, un conflicto redistributivo, resultando en una democracia
material9 en la que se reconoce tanto la participación del trabajo en el escenario político, a
través de la garantía política de clase de las organizaciones, sindicatos y partidos políticos
laborales, como la existencia de límites al propio sujeto político-jurídico del trabajo
sustanciados en el mantenimiento y aceptación a nivel constitucional del orden de producción
del capital10.

Las teorías keynesianas sirvieron de referencia para las políticas económicas del
Estado social, en las que se vislumbraba la necesidad de la intervención del Estado para
conducir un sistema de pleno empleo. El trabajo, núcleo esencial del Estado social, exige que
el empleo y la renta sean los principales instrumentos de redistribución de la riqueza.

7

Lasa López, A., Los derechos sociales en el constitucionalismo de mercado…, op. cit., pp. 33-36.

8

Ibidem, pp. 25-27.

9

Maestro Buelga, G., “Del estado social a la forma global de mercado”, en García Herrera, M. A. et al.,
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10
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En América Latina, la ruptura con el Estado liberal no se produjo en las mismas
condiciones que en Europa. Las élites y los caudillos locales temían la influencia del
“socialismo real” y que los movimientos sociales pudieran ganar fuerza en la región. Además,
la región carecía de una cultura de legalidad, lo que creaba aún más fuerza para las élites
locales, y era económicamente frágil en relación con los países del capitalismo central 11, lo
que los hacía más susceptibles a los intereses del capital internacional.

El Estado social se adoptó como una forma de aplacar el crecimiento de la presión
social, pero, en América Latina, la corrupción, el caudillismo y la insuficiencia de los
movimientos sociales no permitieron que el Estado social ganara la fuerza que tenía en
Europa. Por esta razón, en América Latina el Estado social no ha podido evitar la intensa
desigualdad social y los altos niveles de pobreza, al menos hasta finales de los 80.

Sin embargo, desde 1990, el continente latinoamericano ha experimentado auténticas
experiencias constitucionales, como las de Colombia en 1991, Venezuela en 1999, Ecuador
en 1998 y 2008, y Bolivia en 2009, cuyos resultados trajeron nuevas soluciones
constitucionales enfocadas a la resolución de problemas concretos de su país. En estos casos,
uno de los elementos llamativos de este nuevo constitucionalismo latinoamericano fue la
participación popular en el proceso constituyente con, al menos, la ocurrencia de un
referéndum popular para la aprobación de la constitución presentada por la asamblea
constituyente, pero, principalmente, con el amplio y representativo debate popular a lo largo
de la labor de la constituyente.

En el caso de Bolivia, por ejemplo, la asamblea constituyente fue muy heterogénea,
de ahí que su trabajo resultó en una constitución que establece un estado plurinacional, con
la subjetivización política de varias clases culturales minoritarias que antes estaban excluidas
o tenían poca relevancia en las decisiones estatales. También se produjo la incorporación del
concepto de Suma Qamaña (buen vivir) proveniente de los pueblos originarios de la región,
ideología que se convirtió en el eje central de la constitución boliviana de 2009 y que
determina y limita la acción estatal tanto para la efectiva realización de los derechos sociales,
como para la restricción de acciones que afecten al medio ambiente, por ejemplo. Por ser
experiencias constitucionales que aportan nuevas soluciones a problemas concretos, el nuevo

11

González Moreno, G., “La constitucionalización del ‘nuevo régimen fiscal’ en Brasil y el cierre de su Estado
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constitucionalismo latinoamericano es considerado un constitucionalismo en transición12, es
decir, sujeto a cambios constantes a medida que se necesiten nuevas soluciones o la
adecuación de las soluciones ya adoptadas ante la realidad social. Por esa razón, quizás
todavía es temprano para llamar Estado social a las nuevas formas de Estado instauradas por
el nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque estas nuevas formas tienen enfoques no
solo sociales, sino también fuertemente culturales, y todavía están adquiriendo características
llamativas e innovadoras que pueden diferir de las formas de Estado que conocemos.

Como se ve, el principal sustrato sociológico para la consolidación del Estado social
es el pacto capital y trabajo. Resulta que este pacto se ha ido debilitando a lo largo de los
años, especialmente desde mediados de la década de 1960. Por ello, la mayoría de las
constituciones europeas promulgadas a partir de 1970 constituían Estados sociales débiles,
con escasas garantías sobre los derechos sociales en ellas interiorizados, como, por ejemplo,
fue el caso de la constitución española.

Varias razones explican el debilitamiento del pacto entre capital y trabajo. Los
cambios tecnológicos han hecho posible la desarticulación de los trabajadores, una vez
desconcentrados en el mismo entorno de fábrica13. La forma de producción fordista fue
perdiendo terreno frente al método toyotista, caracterizado por la especialización del trabajo
y la fragmentación de la clase obrera, lo que se traduce en una menor identificación social
entre los trabajadores y, en consecuencia, menor fuerza en los movimientos laborales. La
influencia del “espíritu” toyotista sobre el trabajo es tan intensa que va más allá del ámbito
sociológico y se infiltra en la psique de la clase obrera. Alves sostiene que, el toyotismo es
un sistema que captura la subjetividad del trabajador impregnándolo de valores impuestos
por el capital, haciendo que el trabajador viva integralmente de acuerdo con los objetivos
empresariales14. Además, el aumento del desempleo ha dado lugar a un menor poder de
negociación de los sindicatos que han comenzado a hacer mayores concesiones a cambio de
supuestos aumentos de puestos de trabajo. Hubo mayor flexibilidad y desregulación de la
legislación laboral, con el objetivo de reducir los derechos laborales.

12

Viciano Pastor, R. y Martinéz Dalmau, R., “Los procesos constituyentes latinoamericanos y el nuevo
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A nivel internacional, el capital ganó libertad de movilidad entre Estados con el
establecimiento del mercado de eurodólares, lo que condujo a un movimiento de capitales15
libre y global que resultó en una intensificación de la competencia entre países. Las
directrices de los Acuerdos de Bretton Woods habían quedado obsoletas. Sobre el tema
Chesnais enseña: “Sem freios, graças ao desmoronamento das barreiras que o sistema de
Bretton Woods erguera provisoriamente, os instrumentos de liquidez criados pelo governo
americano para financiar a dívida pública deram início à economia do endividamento (a
debt economy). Desde meados da década de 1970, ela se tornou parte integrante das
características estruturais da economia americana, primeiro, e depois de muitos outros
países, entre os quais a França”16.

El debilitamiento de los derechos sociales se ha convertido en un mecanismo de
atracción de capital. El trabajo empezó a tener cada vez menos espacio para la negociación.
En el ámbito de la Unión Europea, la integración europea y su constitucionalismo de mercado
han generado una ruptura en las bases materiales del Estado social, sustituidas por la
centralidad del mercado, aunque formalmente persista la forma de Estado social17.

En esta devaluación del trabajo como sujeto político-económico, habría que
mencionar cómo el sistema de producción fordista, muy ligado al sindicalismo por la
concentración de trabajadores en el ámbito industrial, perdió espacio para una forma de
producción flexible capaz de aprovechar pequeñas producciones más baratas, con un rápido
cambio de especialización y uso de la mano de obra menos costosa, a menudo dispersada en
lugares de todo el mundo. Esta nueva forma de explotación del trabajo, denominada por
Harvey18 "acumulación flexible", fue la forma que encontró el capital para expandir su
rentabilidad fuera del rígido ámbito del fordismo y del keynesianismo, y dio lugar a la
15

Lasa López, A., Constitución Económica y Derecho al Trabajo…, op. cit., p. 10-14.
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expansión de formas de trabajo precarias, desreguladas o flexibles, con salarios más bajos,
largas jornadas carentes de garantías y beneficios y compuestas por trabajadores con
dificultad para tener una identidad de clase, es decir, trabajadores con menos voz política. El
sustrato social que sustentaba el Estado social comenzaba a desmoronase, ya que el trabajo
era progresivamente expulsado del sistema político19.

La ideología neoliberal comenzó a cobrar fuerza en este contexto de redefinición de
las relaciones política-economía, teniendo como uno de sus principales exponentes en el
establishment político a la ex primera ministra británica Margareth Tatcher, quien aplicó la
política de privatización de las empresas estatales. La victoria electoral de la llamada “dama
de hierro” en 1979, fue el hito histórico de la disolución del Estado social. Otro importante
personaje histórico internacional representativo del neoliberalismo fue Ronald Reagan,
elegido presidente de los Estados Unidos en 1980. Reagan era un firme partidario del libre
mercado y predicaba una ideología anticomunista.

En Brasil, la política neoliberal se implementó de manera incisiva desde 1994, bajo el
gobierno de Fernando Henrique Cardoso, quien introdujo una serie de medidas destinadas a
restringir el presupuesto del estado y a privatizar empresas que, alguna vez, fueron
consideradas esenciales para el estado brasileño, como las compañías mineras y de
telecomunicaciones.

La erosión del poder sindical y la crisis de la forma partidaria mitigan o eliminan la
fuerza política del trabajo20, que ahora tiene una presencia relevante solo en el mercado,
donde no tiene la fuerza suficiente para enfrentar al capital. Mientras que el Estado social
combinó acumulación y redistribución, ahora la nueva realidad estatal no tiene razones
políticas para sopesar intereses, y la acumulación del capital prevalece como objetivo central,
principalmente, a través de la devaluación de los salarios. Como forma de evitar la
disminución del consumo por la reducción de los salarios, la financiarización del consumo
se convierte en la realidad imperante, haciendo que la figura del “consumidor endeudado”21
sea un personaje frecuente en el entorno social.

Esta nueva realidad, lejos de ser una variación del Estado social es, en realidad, su
ruptura, que da lugar a un nuevo modelo de Estado. Pero esta nueva forma de Estado, llamado
Estado económico o Estado mercado, con el que estamos lidiando ahora, es muy diferente.
19
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En realidad, es opositor a las formas que están siendo creadas por el nuevo constitucionalismo
latinoamericano mencionado anteriormente. El Estado económico es una forma de Estado
que no se establece mediante procesos democráticos, por el contrario, se establece mediante
la huida de los procesos democráticos, y se ha ido imponiendo en casi toda Europa y en países
latinoamericanos que no han vivido experiencias constitucionales autónomas del nuevo
constitucionalismo.

El Estado económico o el Estado mercado tiene un papel fundamental en la
implementación de la nueva forma de capitalismo cuya característica principal no es la
cantidad de capital acumulado, sino la transición de formas individuales de propiedad al
aumento de empresas monopolizadoras22. En este contexto de traspaso de formas
individuales de propiedad se produce una infiltración del otorgamiento de créditos en los más
variados ámbitos del sistema económico, mucho más allá del antes limitado ámbito de la
industria, de la propiedad inmobiliaria o de los poderes públicos, por lo que García Herrera
lo denomina capitalismo financiarizado23. El deudor, que puede ser un individuo, una
comunidad regional, un Estado, etc., puede considerarse formalmente libre, pero, en realidad,
está sujeto al comportamiento que dictan las condiciones de la deuda24. Las finanzas pasan a
ser vistas como una industria rentable, pero, a diferencia de lo que sugiere el nombre, no hay
producción de riqueza en esta industria financiera. Por el contrario, lo que ocurre es la
transferencia de valores del sector productivo, que serían ganancias o salarios, a los
prestamistas del mercado financiero. En palabras de Chesnais, la esfera financiera no crea
nada, ella “representa a arena onde se joga em jogo de soma zero: o que alguém ganha
dentro do circuito fechado do sistema financeiro, outro perde”25.

A diferencia de lo que sucedió con el Estado social, cuyo establecimiento exigió la
promulgación de constituciones revolucionarias que rompieron con las constituciones
liberales, el Estado económico solo necesita llegar a la constitución económica del Estado
social para prevalecer, manteniendo nominalmente la misma constitución social que ya
estaba en vigor.

22

García Herrera, M. A., “Estado económico y capitalismo financiarizado…”, op. cit., p. 157.
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En efecto, la sustancia del Estado social está en su constitución económica, donde se
encuentran los instrumentos constitucionales para la distribución de la riqueza. Con la ruptura
de la constitución económica del Estado social y su sustitución por la constitución económica
del Estado mercado o Estado económico, mediante la restricción o eliminación de los
mecanismos de intervención estatal y la disciplina presupuestaria, el Estado ya no puede
hacer prevalecer sus objetivos sociales y, así, la centralidad del sistema económico ya no son
los objetivos sociales establecidos formalmente en la Constitución, sino las necesidades del
mercado. Las principales decisiones económicas se adoptan a través de procesos que, bajo el
falso mantra tecnocrático de racionalidad, neutralidad y transparencia de la decisión,
esconden una privatización de la política pluriclase ajena ahora al control político y
jurisdiccional26.

Tales circunstancias dan lugar a una disociación entre la forma de Estado social y la
normatividad de la constitución. En este caso, la constitución, aunque nominalmente pretende
constituir un Estado social, no atiende la realidad en la que se inserta con la finalidad social
que se propone, ya que su constitución económica no se corresponde con la forma propuesta
de Estado. García Herrera denuncia que, en el ámbito microconstitucional aún se mantiene
la normatividad de la Constitución, pues los tribunales siguen aplicando sus reglas en los
casos específicos que analizan (“puntillismo”), pero, en la perspectiva macroconstitucional,
la Constitución pierde su poder ordenante social y estatal, es decir, la constitución pierde su
valor27.

Además de las prácticas fiscales restrictivas, los mecanismos de expulsión o
debilitamiento del Trabajo como sujeto político, y de la no intervención redistributiva del
Estado en la economía, el Estado económico también utiliza la globalización como una base
para su difusión internacional a través de la libre circulación de bienes y capitales. En efecto,
la estructura de la sociedad actual se basa en la globalización, el neoliberalismo y el
capitalismo financiarizado28. Tales estructuras no se implementan de manera natural, entre
otras cosas, porque el determinismo naturalista del capitalismo ya ha sido rechazado por
varias demostraciones históricas, sociológicas y antropológicas, como lo enseñó Lasa
López29. De hecho, el Estado deja de intervenir en la economía con los fines sociales que se
proponía y comienza a intervenir para garantizar la libre competencia 30. El propio proceso
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de globalización, en términos de liberación del mercado de capitales, está garantizado e
institucionalizado por el Estado31.

Varias teorías sociológicas, económicas y antropológicas han ilustrado la
transformación de la realidad, la ruptura del Estado social y el establecimiento del Estado
económico32. Por otro lado, la teoría jurídica todavía se limita a reproducir la normatividad
de constituciones que aún se llaman sociales, incluso cuando su constitución económica se
centra en el mercado. Herrera advierte que, “ya sabemos que es admisible un cierto desfase
entre norma y realidad y que la regulación normativa suele asemejarse a la lechuza de
Minerva. Otra cosa distinta es que el desajuste se acreciente porque la teoría jurídica se
enquiste, aísle de la realidad y reproduzca reiteradamente las mismas afirmaciones con
indiferencia hacia su correspondencia con la objetividad de los procesos sociales. Al fin y al
cabo, no se puede vivir de espalda a la eficacia del derecho como un componente esencial de
la estructura normativa”33.

Al hilo de las observaciones realizadas, la presente investigación contextualizará el
trabajo en el marco de las formas de Estado, con especial referencia a los constitucionalismos
de la garantía del Estado social, de la crisis del vínculo social y del mercado.
Fundamentalmente, porque entendemos que el trabajo deviene principio estructural y, por
ende, determinante de la construcción de las bases materiales de la forma de Estado social.
De tal forma que un análisis del mismo desvinculado de tales bases impediría aprehender el
grueso de transformaciones que ha experimentado desde su reconocimiento, como sujeto
político-jurídico, hasta su expulsión del sistema y reconducción a mero factor de producción.

Por ello, este trabajo tomará la perspectiva del derecho al trabajo como derecho
constitucional estructural del constitucionalismo social. No obstante, centraremos nuestro
análisis, principalmente, en la dimensión colectiva del trabajo, materializada en las políticas
de empleo, pues es este espacio donde las dinámicas del conflicto, que interiorizan las bases
materiales del Estado social, están más presentes.

Finalmente, a ello habría que añadir la referencia al actual contexto pandémico, no
solo por los evidentes datos cuantitativos de pérdidas de puestos de trabajo, sino también
cualitativos, de diseño e implementación de políticas de trabajo en un momento en el que las
estructuras colectivas del trabajo han sido erosionadas, y donde los efectos de desigualdad
31

Lasa López, A., Constitución Económica y Derecho al Trabajo…, op. cit., p. 54.

32

García Herrera, M. A., “Estado económico y capitalismo financiarizado…”, op. cit., pp. 168-169.

33

García Herrera, M. A., “Estado Social y Estado Económico…”, op. cit., p. 58.
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estructural de la acumulación por desposesión del orden del mercado se han evidenciado con
toda su crudeza.

17

CAPÍTULO II. EL TRABAJO EN LA FORMA DE ESTADO SOCIAL

1. FORMAS DE ESTADO Y TRABAJO
1.1. El Estado social fuerte: Italia
La constitución italiana fue promulgada en 1947, siendo el máximo exponente del
constitucionalismo social de la garantía del pacto entre el capital y el trabajo. Aunque recibió
influencias liberales, fue, principalmente, receptora de influencias de movimientos de
izquierda, como el comunismo, el socialismo y el catolicismo social. De hecho, se percibe el
predominio de los movimientos de izquierda en la asamblea constituyente italiana cuando se
da cuenta que el trabajo representa la figura central de la constitución. En la expresión de
Lasa López, es una constitución “nacida de la Resistencia”34. En la perspectiva
constitucional, la plenitud de la ciudadanía se consolida en la figura del trabajador35, como
se desprende de las siguientes disposiciones constitucionales.

El artículo 1.1 de la constitución italiana establece que: “L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro [...]”36, lo que demuestra que el Trabajo juega un papel
central en la forma de Estado fundada por la constitución italiana. El Trabajo en esta
disposición constitucional está estrictamente relacionado con el artículo 3.2, según el cual
“Art. 3 - [...] E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”37. En este caso, el artículo 1.1 no
aborda solamente uno de los factores producción económica (trabajo) o la estructuración del
Estado sobre los miembros de la clase trabajadora, sino más bien está introduciendo el sujeto

34

Lasa López, A., Constitución Económica y Derecho al Trabajo…, op. cit., p. 6.

35

Vergottini, G. de, “La constitución económica italiana: pasado y actualidad”, trad. P. J. Tenorio Sánchez,

Teoría y Realidad Constitucional, nº 29, jun. 2012, p. 342.
36

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 1 - Italia es una República democrática fundada en el trabajo […]”.

37

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 3 - […] Corresponde a la República suprimir los obstáculos de

orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, impiden el
pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización
política, económica y social del País”.
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político estructural y fundamental del sistema constitucional italiano, en este caso, el
trabajo38.

De hecho, una característica sorprendente de la constitución italiana es la
subjetivización política del trabajo. Sobre esto, el artículo 3.2 arriba transcrito impone al
Estado el deber de eliminar los obstáculos que impiden que los trabajadores participen en las
decisiones políticas, económicas y sociales del país. Lasa López enseña que esta disposición
constitucional expresa “el rechazo de un sistema socio-económico incompatible con una
efectiva igualdad de derechos civiles y políticos y de facultades de participación ‘en la
organización política y social del país’”39.

Como resultado del reconocimiento del trabajo como sujeto político, nos encontramos
con el siguiente dispositivo: “Art. 39 - L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non
può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.”40.

Entonces, una de las formas de participación política, económica y social del trabajo
se lleva a cabo a través de los sindicatos, cuya organización es libre, tal y como se observa
en los lineamientos constitucionales. Todavía, sobre la subjetivización política del trabajo,
dispone el siguiente precepto: “Art. 99 - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E`
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
38

Lasa López, A., Los derechos sociales en el constitucionalismo de mercado…, op. cit., pp. 37-38.

39

Lasa López, A., Constitución Económica y Derecho al Trabajo…, op. cit., pp. 5-6.

40

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 39 - La organización sindical es libre. No se podrá imponer a los

sindicatos más obligación que la de registrarse en oficinas locales o nacionales, según lo dispuesto por la ley.
Será condición para el registro que los estatutos de los sindicatos sancionen un régimen interior fundado en
principios democráticos. Los sindicatos registrados tendrán personalidad jurídica. Representados unitariamente
en proporción al número de sus afiliados, podrán celebrar convenios laborales colectivos con eficacia
obligatoria para todos los que pertenezcan a los sectores a los que se refiera el convenio”.
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gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge”41. Así, el trabajo tiene participación directa e institucional en el Estado a través de la
representación en el Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo, órgano que influye en
la agenda económica y social del país, en particular, por la competencia de iniciativa de ley
en estos temas.

Asimismo, el art. 49 de la constitución italiana establece que: “Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale”42. Tal dispositivo permite la formación de partidos de
diferentes ideologías, incluidas las ideologías laborales. Esta libre formación de partidos
permite la participación política del Trabajo y se opone al sistema de partido único que
prevalecía anteriormente en Italia.

También es importante señalar que, en el sistema constitucional italiano, el ciudadano
alcanza la plenitud política, económica y social en el ámbito del Trabajo. Por esa razón, la
constitución dispone lo siguiente: “Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”43. Por tanto, el

41

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 99 - El Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo estará

compuesto, según las modalidades establecidas por la ley, por expertos y representantes de los diversos sectores
productivos, en medida tal que se tenga en cuenta su importancia numérica y cualitativa. Es un órgano
consultivo de las Cámaras y del Gobierno para las materias y según las funciones que la ley le encomiende.
Tendrá iniciativa legislativa y podrá contribuir a la elaboración de la legislación económica y social con arreglo
a los principios y dentro de los límites que la ley establezca”.
42

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 49 - Todos los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente

en partidos para participar democráticamente en la definición de la política nacional”.
43

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 4 - La República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al

trabajo y promueve las condiciones que hagan efectivo este derecho. Todo ciudadano tiene el deber de
desempeñar, según sus posibilidades y su propia elección, una actividad o función que contribuya al progreso
material o espiritual de la sociedad”.

20

Estado debe garantizar las condiciones para que el ciudadano logre trabajar y llegar a su
ciudadanía plena, esto es, el Estado tiene que garantizar el derecho al trabajo.

Si bien el referido art. 4 es claro en la garantía del derecho al trabajo para todos los
ciudadanos, la Corte Constitucional italiana rechazó, en 1965, la solicitud de reconocimiento
de la estabilidad de las relaciones laborales directamente a través de esta disposición
constitucional, determinando que este precepto constitucional requiere disciplina legislativa
con el objetivo de garantizar la continuidad del trabajo para todos44. Es decir, la norma
constitucional que garantiza el derecho al trabajo sería, en este sentido, una norma
programática.

En cualquier caso, la jurisprudencia italiana ha construido el entendimiento de que las
normas programáticas sostienen contenido prescriptivo. En el caso de ausencia de regulación
legislativa que materialice el derecho establecido en una norma constitucional programática,
el poder judicial puede materializar el derecho al ciudadano a través de las sentencias
aditivas45. Al respecto, Chaves y Pereira enseñan que “as sentenças aditivas, como espécie
do gênero manipulativas, são aquelas que reconhecem a falta de elemento normativo
necessário para que a norma em julgamento esteja de acordo com a Constituição (caso de
omissão legislativa parcial) e que acrescentam a essa norma o elemento ausente, que pode
ser outra norma ou princípio constitucional do ordenamento jurídico. Isso significa que à
norma tida inconstitucional é complementada por outra norma que sana o vício de
inconstitucionalidade [...]. Noutro giro, nos casos de omissão legislativa total, a sentença
aditiva supre a falta da norma mediante a aplicação de outra norma já existente ou, cria
regras que se apliquem ao caso concreto.”46.

44

Dos Santos, J. A., “Reformas trabalhistas na Itália: breve análise histórica e comparativa”, Revista do TST,

vol. 83, nº 4, out/dez 2017, p. 250.
45

Cicconetti, S. M., “Os direitos sociais na jurisprudência italiana”, trad. Teixeira, A. V, Revista Direitos

Fundamentais e Justiça, nº 2, p. 94.
46

Maluf Chaves, A. L., Pereira, T. R., “Sentenças aditivas no direito italiano e a sua viabilidade na jurisdição

constitucional brasileira”, Observatório da Jurisdição Constitucional, Brasília, IDP, Ano 7, nº 2, jul/dez 2014,
p. 177. Traducción libre: “Las sentencias aditivas, como una especie del género manipulativas, son aquellas
que reconocen la falta del elemento normativo necesario para que la norma en el juicio sea conforme a la
Constitución (en caso de omisión legislativa parcial) y que suman a esa norma el elemento ausente que puede
ser otra norma o principio constitucional del ordenamiento jurídico. Esto significa que la norma considerada
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Por tanto, el derecho al trabajo previsto en el art. 4 debe necesariamente ser
garantizado, ya sea a través de la específica ley que lo regule, ya sea mediante una decisión
judicial que compense la omisión legislativa.

Además, la constitución garantiza los derechos laborales a los trabajadores, como en
las siguientes disposiciones:
▪
“Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. […]”47;
▪
“Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi”48;
▪
“Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a
parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”49;

inconstitucional se complementa con otra norma que corrige el vicio de la inconstitucionalidad [...]. Por su
parte, en casos de omisión legislativa total, la sentencia aditiva compensa la falta de regla aplicando otra regla
existente o creando reglas que se aplican al caso específico.”.
47

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 35 - La República protege el trabajo en todas sus formas y

manifestaciones. Cuida la formación y la promoción profesional de los trabajadores […]”.
48

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 36 - El trabajador tendrá derecho a una retribución proporcionada

a la cantidad y calidad de su trabajo y suficiente, en cualquier caso, para asegurar a sí mismo y a su familia una
existencia libre y digna. La ley fijará la duración máxima de la jornada laboral. El trabajador tendrá derecho al
descanso semanal y a vacaciones anuales retribuidas, y no podrá renunciar a ellos”.
49

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 37 - La mujer trabajadora tendrá los mismos derechos y, para un

mismo trabajo, la misma retribución que el trabajador. Las condiciones de trabajo deberán permitir a la mujer

22

▪
“Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. […]”50;
▪
regolano”51.

“Art. 40 - Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo

Es más, el texto constitucional dota al Estado de instrumentos de intervención en la
propiedad privada, como se dispone en los artículos siguientes: “Art. 42 - La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale [...]”52; “Art. 43 - A fini di utilità generale la
legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
el cumplimiento de su función familiar esencial y asegurar a la madre y al niño una protección especial
adecuada. La ley establecerá el límite mínimo de edad para el trabajo asalariado. La República protegerá el
trabajo de los menores con normas especiales y les garantizará el derecho a la igualdad de retribución para
trabajos iguales”.
50

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 38 - Todo ciudadano con incapacidad laboral y que carezca de los

medios necesarios para vivir tendrá derecho al mantenimiento y a la asistencia social. Los trabajadores tendrán
derecho a que se prevean y garanticen los medios adecuados para sus necesidades vitales en caso de accidente,
enfermedad, invalidez, ancianidad y desempleo involuntario. […]”.
51

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 40 - El derecho de huelga se ejercerá en el marco de las leyes que

lo regulen.”.
52

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 42 - La propiedad es pública o privada. Los bienes económicos

pertenecen al Estado, a entidades o a particulares. La propiedad privada estará reconocida y garantizada por la
ley, la cual determinará sus formas de adquisición y de goce, así como sus límites, con el fin de asegurar su
función social y de hacerla accesible a todos. La propiedad privada podrá ser expropiada por razones de interés
general en los casos previstos por la ley y sin perjuicio de la correspondiente indemnización”.
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generale”53. Se percibe que estos dispositivos hacen prevalecer el interés público sobre la
propiedad privada, incluso cuando ese interés se refiere a las comunidades de trabajadores.

También hay intervención estatal en la gestión de las empresas, como se desprende
del siguiente precepto constitucional: “Art. 46 - Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende”54. Tal disposición constitucional reconoce la esencialidad del trabajo en el proceso
productivo y, por ello, declara el derecho de los trabajadores a la participación en la gestión
de las empresas.

Aún acerca de la intervención, la constitución italiana condiciona el funcionamiento
del mercado en los siguientes términos: “Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali”55. De esa manera, la actuación del sector privado debe estar dirigida a fines sociales,
no solo por causa de los programas y controles establecidos por la ley, sino principalmente
debido a la explícita determinación constitucional de cumplimiento del interés social y de los
valores de la seguridad, libertad y dignidad humana.

53

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 43 - Con finalidades de interés general, la ley podrá reservar a

título originario o transmitir, mediante expropiación y sin perjuicio de la correspondiente indemnización, al
Estado, a entidades públicas o a comunidades de trabajadores o de usuarios determinadas empresas o categorías
de empresas que estén relacionadas con servicios públicos esenciales o con fuentes de energía o con situaciones
de monopolio, y que tengan carácter de interés general prioritario”.
54

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 46 - Con el fin de mejorar el trabajo económica y socialmente, en

armonía con las necesidades de la producción, la República reconoce el derecho de los trabajadores a colaborar
en la gestión de las empresas, en las formas y dentro de los límites establecidos por las leyes”.
55

Traducción de Constituteproject.org: “Art. 41 - La iniciativa económica privada es libre. No puede

desarrollarse en perjuicio del interés social o de tal modo que inflija un perjuicio a la seguridad, a la libertad o
a la dignidad humana. La ley establecerá los programas y controles oportunos para que la actividad económica
pública y privada pueda coordinarse y dirigirse a fines sociales”.
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Como resultado, la constitución italiana instituyó los derechos económicos y sociales
en su constitución política, muchos de ellos a través de normas programáticas, adoptándolos
como fines del Estado, y estableció instrumentos de concretización de esos fines en su
constitución económica. Los tres principales instrumentos para la protección de estos
derechos fueron: las limitaciones al derecho a la propiedad y la iniciativa económica; la
cooperación y participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; y, la protección
del ahorro y el control de las inversiones56.

En este escenario de un pacto entre capital y trabajo, la constitución italiana
contempla: por un lado, mecanismos liberales como la propiedad privada, el contrato y el
mercado; y, por otro lado, limita el derecho a la propiedad para que los objetivos sociales
sean logrados, haciendo prevalecer al Estado en el papel de conductor de la economía. Es,
por tanto, una constitución en la que se establece un sistema de “economía mixta”57.

1.2. El estado social débil: España y Brasil
1.2.1. España
La Constitución de España positivizó un Estado social, pero fue promulgada en 1978,
época en la que el pacto capital-trabajo ya estaba debilitado. Es más, durante la redacción de
la constitución, España atravesaba una crisis económica, más concretamente una crisis
energética, circunstancia que sacó a la luz ideas contra el keynesianismo y la intervención
estatal58. Por esta razón, la constitución económica española ha sido objeto de una
interpretación revisada en clave privatista, en comparación con la constitución económica
italiana.

En este contexto, se observa que, el art. 1.1 de la Constitución española establece:
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”. Entonces, explícitamente la constitución reconoce un Estado social.
Además, en el contexto del constitucionalismo social, el capítulo tercero de la constitución
determina los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52).

56

Vergottini, G. de, “La constitución económica italiana…”, op. cit., pp. 342-343.
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Vergottini, G. de, “La constitución económica italiana…”, op. cit., p. 342.
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Maestro Buelga, G., “El estado social 40 años después…”, op. cit., p. 774.
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Aunque, seguidamente, el art. 53.3 de la Constitución dispone que: “El
reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las
leyes que los desarrollen”. Eso es, los principios rectores de la política social y económica
dependen de la concretización política y judicial para su eficacia, lo que demuestra la
fragilidad normativa de estos preceptos.

En ese tercer capítulo está el precepto que trata de la dimensión colectiva del derecho
al trabajo en los siguientes términos: “Artículo 40 - 1. Los poderes públicos promoverán las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la
renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. A tenor
de dicho dispositivo, no se puede exigir directamente, y las políticas de pleno empleo están
sujetas al contexto político por determinación del art. 53.3.

Paralelamente, la dimensión individual del derecho al trabajo está prevista en el
artículo 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón de sexo”. A diferencia del artículo 40.1, el artículo 35.1
tiene aplicabilidad inmediata, lo que demuestra la opción del constituyente español por hacer
prevalecer el aspecto individual del derecho al trabajo. Por ello, Lasa López afirma que “La
reconducción de la dimensión colectiva del derecho al trabajo al Capítulo III del Título
primero de la Constitución, es determinante de la debilidad de la vinculación constitucional
del pleno empleo”59.

En efecto, la eficacia del artículo 1.1 de la constitución española, que constituye el
Estado social, depende de acciones legislativas que puedan materializar los instrumentos de
intervención estatal previstos en la constitución, es decir, la eficacia del Estado social español
depende del momento político, económico y social que atraviesa60.
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Así, dependiendo del régimen legislativo, la participación del trabajo en los órganos
estatales puede derivarse del art. 129.1 de la constitución, según el cual: “La ley establecerá
las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los
organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar
general”. Se observa que, a diferencia de lo que ocurre en la constitución italiana, no existe
una disposición constitucional para la participación del trabajo en un órgano con competencia
de iniciativa legislativa en asuntos sociales y económicos. Asimismo, la participación de los
trabajadores en la gestión de empresas o el acceso a los medios de producción depende de la
promoción de los poderes públicos, es decir, no hay el reconocimiento del derecho de
participación de los trabajadores en la gestión, como sí se reconoce en el texto fundamental
italiano, tal y como se desprende del art. 129.2 de la Constitución española: “Los poderes
públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También
establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los
medios de producción”.

La volatilidad normativa de los preceptos sociales de la Constitución española también
influye en la aplicación de su artículo 9.2, según el cual: “corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”. Es un dispositivo similar al del artículo 3.2 de la Constitución italiana, pero
se inserta en un contexto constitucional diferente, en el que el Estado social depende del
momento político del Estado para contar con los instrumentos que necesita para su
realización. Además, hay una diferencia significativa entre el artículo 9.2 de la Constitución
española y el artículo 3.2 de la Constitución italiana. Concretamente, la referencia a los
ciudadanos en aquél y a los trabajadores en éste, lo que demuestra la diferencia ideológica
que inspiró cada documento constitucional. La ideología del texto italiano rechaza un sistema
que propicia la desigualdad económica y social61. Por otro lado, el texto español presenta una
supuesta neutralidad ideológica que, en realidad, dificulta la implementación de la igualdad
material.

Sobre esta supuesta neutralidad ideológica, el artículo 37.2 de la Constitución
española prescribe lo siguiente: “Artículo 37 – [...] 2. Se reconoce el derecho de los
trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el
ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá
las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad”. Como puede verse, esta disposición constitucional autoriza medidas de
conflicto colectivo tanto para la clase trabajadora como para la clase empresarial. Esto
significa que los trabajadores pueden ejercer la huelga, pero los empresarios pueden usar el
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"lock-out"62. Aunque formalmente pueda parecer que el texto constitucional está
garantizando la igualdad para todas las clases, la realidad social y económica, sin embargo,
muestra que la clase empresarial ya tiene más fuerza y más poder de negociación que la clase
trabajadora. Cuando es legítimo utilizar el "lock-out" lo que se hace, realmente, es legitimar
otro instrumento más para fortalecer a la clase ya fuerte.

De la misma manera, el texto constitucional también se ocupa de una sindicalización
formalmente igualitaria, pero en desacuerdo con la igualdad material, en los siguientes
términos: “Artículo 7 - Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales
contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son
propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Ese dispositivo caracteriza los intereses empresariales y laborales como iguales en
legitimidad e interés en la estructura del Estado.

Así, el constitucionalismo social español es frágil, ya que propugna una supuesta
neutralidad ideológica, como se explicó anteriormente, y gran parte de los instrumentos de
intervención estatal no son factibles en la constitución, sino que dependen de la regulación
legislativa o gubernamental o, incluso, dependen de la práctica judicial, lo que hace el logro
de los derechos sociales más susceptible al contexto político del país.

1.2.2. Brasil
Brasil es un país latinoamericano y, como tal, experimenta problemas sociales,
económicos y políticos de la región, pero es un país de desigualdad económica y social aún
más intensa, incluida la desigualdad racial, y un país que, por muchos años, tuvo una gran
masa de población rural. Además, su Constitución fue promulgada en 1988, en un contexto
en que el pacto entre capital y trabajo estaba debilitado. En este escenario, el ímpetu social
de la Constitución brasileña es más comedido que el de las constituciones de Portugal y
España, que le sirvieron de inspiración63. Muchos derechos sociales consagrados en la
Constitución brasileña no cuentan con mecanismos de protección legal, defendidos en
preceptos cuya normatividad se reconoce solo en el aspecto programático, lo que significa
que los derechos sociales están sujetos sensiblemente a la conducción de la política nacional
tomada por las ideologías que están presentes en el gobierno y el parlamento.
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Brasil estuvo bajo una dictadura militar de 1964 a 198564. De 1968 a 1973, el país
vivió un período de gran desarrollo económico (fase llamada "milagro económico"), lo que
facilitó el mantenimiento de un gobierno autoritario. Sin embargo, a partir de la crisis del
petróleo en 1973 y con las crisis económicas que se sucedieron, los militares se dieron cuenta
de que no sería posible mantener la dictadura durante mucho tiempo. Momento en el que, el
propio régimen militar decidió democratizar gradualmente el sistema político con una
reducción de las represiones, aceptación de los movimientos sociales y elecciones para cargos
políticos.

En 1985 hubo elecciones presidenciales indirectas, es decir, fue el Congreso Nacional
(Parlamento) el que eligió al Presidente de la República65. El presidente electo fue Tancredo
Neves, qué era la opción popular entre las opciones de candidatos. Sin embargo, Tancredo
Neves falleció antes de asumir el cargo, razón por la cual el candidato a vicepresidente, José
Sarney, asumió la presidencia. En 1986 hubo elecciones para el Congreso Nacional
(diputados y senadores), y fueron estos parlamentarios quienes establecieron y dirigieron una
asamblea constituyente que resultó en la Constitución brasileña de 1988.

Cómo se ve, el proceso constituyente brasileño no fue efectivamente democrático, ya
que los sujetos que condujeron la Asamblea Constituyente no fueron elegidos
específicamente para redactar una constitución. En este caso, los miembros del poder
legislativo constituido son los que ejercieron el poder constituyente. Es más, el texto de la
constitución de 1988 no fue aprobada en referéndum popular. Consecuentemente, la
constitución brasileña no encaja en el nuevo constitucionalismo latinoamericano
experimentado por países como Colombia (1991), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009).

En todo caso, la Constitución brasileña de 1988 logró instaurar un Estado social con
una constitución económica dirigente, ya que la búsqueda de la legitimación del nuevo orden
estatal, frente a la dictadura que lo precedió, permitió a su Asamblea Constituyente funcionar
con influencias populares.
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Aunque la citada constitución no identifica al Estado brasileño como social, ella sí es
social. Al respecto, González66 señala que ella prescribe la progresividad fiscal y delinea
objetivos económicos, como la justicia social, la reducción de las desigualdades y la
búsqueda del pleno empleo. De hecho, la Constitución brasileña reconoce algunos
instrumentos de intervención estatal en el ámbito económico, con el objetivo de realizar sus
objetivos sociales. Por ejemplo, el artículo 173, párrafo 1, de la constitución brasileña,
permite la explotación directa de la actividad económica por parte del Estado, aunque esta
intervención debe restringirse a los imperativos de seguridad nacional o interés colectivo
relevante, según lo definido por la ley, es decir, según lo autorizado por el poder legislativo.

Además, el artículo 174 establece que el Estado brasileño actuará como agente
normativo y regulador de la actividad económica, en la forma autorizada por la ley,
ejerciendo funciones de fiscalización, incentivación y planificación, siendo la planificación
determinante para el sector público y apenas indicativa para el sector privado. El artículo
176, a su vez, atribuye a una de las entidades federativas (União) la propiedad de los
yacimientos minerales y otros recursos minerales y el potencial de la energía hidráulica, con
fines de exploración y utilización.

Por otra parte, el artículo 182 permite a las autoridades públicas exigir que el
propietario de suelo urbano en desuso, subutilizado o desocupado promueva su correcto uso,
bajo pena de sufrir sucesivamente división obligatoria o edificación, impuesto progresivo y
expropiación mediante indemnización a pagar por título de deuda pública. En cuanto a la
política agraria, los artículos 184 a 186 establecen las reglas de expropiación en los casos en
que la propiedad rural no cumpla con su función social. Además, la constitución brasileña
acoge la dimensión política del Trabajo al reconocer la libre asociación sindical (art. 8). La
participación de los trabajadores en la gestión de las empresas está reconocida como un
derecho, pero un derecho que debe ejercerse excepcionalmente y dentro de los límites de la
ley (art. 7, XI).

En cuanto al conflicto distributivo entre capital y trabajo, la Constitución brasileña
dispone lo siguiente: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]IV - os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa; [...]”67. Por tanto, al igual que la Constitución española, la Constitución
66
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brasileña apostó por una supuesta neutralidad ideológica en relación con el trabajo y el
sistema de reproducción del capital, es decir, la constitución no se opone al sistema
económico generador de desigualdad, dando igual valor al trabajo y a la libre iniciativa. Por
esta razón, no solo los trabajadores, sino también los empleadores, tienen derecho a participar
en los órganos públicos donde se debaten y deliberan cuestiones sobre sus intereses
profesionales o de seguridad social (art. 10).

Sobre los derechos fundamentales, el art. 5 se inserta en el Capítulo I, que trata de los
derechos y deberes individuales y colectivos, del Título II de la Constitución brasileña, que
aborda los derechos y garantías fundamentales. Este artículo contempla varios derechos
individuales y colectivos, incluidos los derechos a la libertad, igualdad y propiedad, en los
siguientes términos: “Art. 5 - 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: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição; II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei; [...]XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; [...]XXII - é garantido o
direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; XXIV - a lei
estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou
por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição; [...]XXX - é garantido o direito de herança; [...]LIV - ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [...]”68. Por lo tanto,
tal disposición constitucional garantiza los derechos liberales individuales, además de
algunos derechos colectivos. En cuanto al derecho al trabajo, el art. 5 lo reconoce en una
68
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dimensión individual, es decir, en una dimensión de libertad para trabajar, como se ve en el
punto XIII anterior.

Seguidamente, el art. 6, insertado en el Capítulo II, que trata de los derechos sociales,
del mismo Título II, dispone que: “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”.
Este precepto ha sido modificado por la Enmienda Constitucional nº 90/2015, cuya diferencia
con el texto original es el reconocimiento del derecho a la alimentación, la vivienda y al
transporte. El derecho al trabajo en este artículo tiene una dimensión social, es decir, el
derecho a una política pública de pleno empleo.

Es relevante señalar que, el primer apartado del artículo 5 estipula: “As normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”69. Esta
aplicabilidad inmediata cubre las normas relativas a los derechos individuales y colectivos y,
además, las normas que tratan de los derechos sociales, ya que todos están incluidos en el
Título II que se ocupa de los derechos y las garantías fundamentales. No obstante, si, por un
lado, el derecho a la propiedad, que es un derecho liberal clásico, ya está garantizado
exhaustivamente en el art. 5, XXII, transcrito arriba, con posibilidad de restricciones por
parte del legislador en la forma de los puntos XXIII y XXIV; por otro lado, el derecho al
trabajo en su dimensión social está garantizado en el art. 6, con la observación de que su
aplicabilidad ocurrirá “en los términos de esta constitución”.

En este escenario, cuando se trata del orden económico y financiero, la constitución
brasileña dispone lo siguiente: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VIII - busca
do pleno emprego; [...]”70. Así, no se reconoce directamente el derecho al trabajo en su
dimensión colectiva por la constitución, ya que es un principio de búsqueda de pleno empleo
dependiente del logro por políticas legislativas y gubernamentales.
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Además, incluso algunos aspectos de la dimensión individual del derecho al trabajo
tampoco se han reconocido expresamente por la constitución y, hasta la fecha, tampoco han
sido concretizados por los poderes constituidos. Sobre el tema, Almada Lima71 menciona que
el derecho a una relación laboral protegida contra el despido arbitrario, así como otros
derechos laborales previstos en el art. 7º de la constitución brasileña, como protección contra
la automatización y el adicional de penosidad, derechos que dependen de acción legislativa,
no han sido regulados.

Aunque desde 1988 la constitución brasileña, en su art. 5, LXXI, establezca la acción
denominada mandado de injunctión, que tiene como objetivo llenar un vacío normativo que
hace inviable el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, hasta 2007 el Tribunal
Supremo Federal se limitaba a reconocer la omisión del poder competente, si fuera el caso,
pero no llenaba el vacío, pues entendía que el reglamento judicial resultaría en una afrenta a
la división de poderes72. Solo desde 2007, el Supremo Tribunal Federal ha tomado una
posición concreta sobre las decisiones dictadas en los mandados de injunctión, es decir, se
ha hecho directamente viable el ejercicio de los derechos si, luego de la notificación, la
autoridad competente no suplió la omisión normativa dentro de un determinado período73.

Por lo tanto, la constitución brasileña es tímida con las cuestiones sociales y transmite
a los poderes constituidos gran parte de la responsabilidad sobre decisiones relativas al
conflicto distributivo.
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1.3 La desnormativización del Estado social: el Estado mercado como
paradigma del orden de la centralidad del mercado
1.3.1. Italia
En un escenario de globalización, como forma de acción del Estado económico, en
Italia, la inserción de la forma de Estado económico en su constitución se produce mediante
la alteración de su constitución económica a través de la infiltración en sus bases materiales
de la constitución económica europea. Si la constitución económica italiana estableció una
"economía mixta", la constitución económica europea, por su parte, establece una "economía
social de mercado"74, lo que da lugar a incompatibilidades entre la intención de la asamblea
constituyente italiana y las normas europeas.

Desde estos parámetros, comienza a instalarse en la doctrina italiana un debate en
torno a la necesidad de someter a las disposiciones constitucionales económicas, y, en
particular al Título III de la Constitución, a un procedimiento de revisión. Argumento frente
al que se establece un clima de consenso, situándose las diferencias más notables en cuanto
al procedimiento a seguir. Para unos, es suficiente la introducción de mecanismos correctores
a través de la praxis jurídica interpretativa o los desarrollos legislativos, sin que ello reporte
necesidad alguna de reforma del texto constitucional. Encabeza esta propuesta la asociación
italiana de constitucionalistas reunidos en Ferrara en octubre de 199175.

Para una segunda orientación defensiva de la revisión de los contenidos del complejo
económico constitucional, la realización de correcciones de tipo neoliberal se hacen
necesarias. Sin embargo, puntualizan que la introducción de estos mecanismos correctores
no supone alterar las líneas constitutivas del cuadro general de la economía, sino la
adecuación de estas líneas a las garantías de los principios propios de las nuevas exigencias
económicas, principios, que se articulan en torno a la primacía del mercado. Línea de discurso
en la que se sitúan las reflexiones del denominado Grupo de Milán76.

Del conjunto de las propuestas descritas, podemos inferir como en las mismas está
presente la cuestión de la constitución económica vinculada al constitucionalismo social y la
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nueva constitución económica de la Unión (en la que la centralidad del mercado determina
la subordinación del vínculo social), que se presentan como modelos contrapuestos.

La constitución económica comunitaria, consolidada por el Acta Única y,
principalmente, por el Tratado de Maastricht (o Tratado de la Unión Europea), centra su
atención en desmantelar el gobierno público de la economía. Los criterios de convergencia
nominal, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como las modificaciones operadas
durante la integración a través de la crisis de la zona del euro, tenían como finalidad la ruptura
de las transformaciones incorporadas por la constitución económica de la forma de Estado
social77.

De hecho, mientras que el Estado era el agente central de la economía, la constitución
económica europea garantiza esta centralidad al mercado. Así, las hipótesis constitucionales
de intervención directa del Estado italiano ahora se interpretan como situaciones
excepcionales78. En este contexto, la revisión constitucional de 2001 cambió varias
disposiciones de la constitución italiana, con el fin de adaptarla a los principios europeos79.
Por ejemplo, el art. 117, c.1 estableció la subordinación de la legislación estatal y autonómica
a las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, y el art. 118 prescribió la subsidiariedad
de la esfera pública en relación con la privada, atribuyendo a los particulares la prioridad en
el desempeño de las actividades económicas de interés general.

1.3.2. España
Buelga80 denuncia que, el Estado social positivizado por la Constitución española está
siendo sustituido por la forma global del mercado (Estado mercado o Estado económico)
mediante un proceso de desconstitucionalización de la constitución formal de 1978, que sigue
vigente, pero pierde su eficacia material al no implementar las bases materiales de la forma
de Estado social que se propone.

España, así como Italia, está sujeta a las normas europeas y, por lo tanto, también sufre
las incompatibilidades constitucionales derivadas de la forma del Estado mercado que se
impone a través de la constitución económica europea. Además, el proceso de
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desconstitucionalización de la Constitución de 1978 ocurre a través de procesos internos,
como sucedió con la reforma del artículo 135.

En concreto, el texto original de este artículo se sustanciaba, en su tenor literal, en los
siguientes términos: “1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir deuda
pública o contraer crédito. 2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la
deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los
presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las
condiciones de la ley de emisión”.

Sin embargo, en 2011 el citado texto constitucional fue objeto de una reforma, por lo
que pasó a presentar la siguiente redacción: “Artículo 135 - 1. Todas las Administraciones
Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y
las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los
márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una
ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades
Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán
presentar equilibrio presupuestario. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de
estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para
satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán
siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad
absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten
a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las
Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá
superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. 4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia
extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la
situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 5. Una ley orgánica
desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los
procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las
Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a. La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones
Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de
corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b. La metodología
y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c. La responsabilidad de cada
Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria. 6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y
dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan
para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones
presupuestarias”.
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El propósito de esta nueva redacción era restringir el gasto estatal con el pretexto de
mantener el equilibrio presupuestario. Sin embargo, Buelga81 enseña que los derechos
sociales mantienen una frágil compatibilidad con el mercado (la denominada “reserva de lo
posible”), por lo que cuanto mayor es la restricción presupuestaria, mayor es la dificultad
para implementarlos, lo que se traduce en un debilitamiento cada vez mayor del principio de
“irregresividad” de los derechos sociales. De hecho, los derechos sociales son muy
dependientes del conflicto social, es decir, dependen de la implementación de lo que el
escenario político considera viable dentro de la “reserva de lo posible”.

1.3.3. Brasil
En Brasil, si la intención de la constitución brasileña de establecer un Estado social ya
era muy modesta, esa intención se desvaneció con la Enmienda Constitucional 95/2016. Uno
de los principales mecanismos liberales para contener la acción estatal son las restricciones
presupuestarias. Y, fue precisamente este mecanismo, el que se implementó en la
Constitución brasileña a través de la citada enmienda.

Esta enmienda, llamada “techo de gastos”, impide que el Estado brasileño aumente
sus gastos hasta 2036, adoptando como límites de gasto los que se realizaron en 2016. El
único ajuste permisible es el ajuste por inflación que, en realidad, no representa un aumento,
sino un mero ajuste del valor de la moneda a su poder adquisitivo.

Es importante señalar que la estabilidad presupuestaria podría lograrse sin la
congelación del gasto durante dos décadas. De hecho, el aumento del gasto público
acompañado del aumento de la recaudación tributaria también conduce a la disciplina
presupuestaria. Por ejemplo, el art. 153, VII, de la constitución brasileña permite al poder
legislativo crear un impuesto sobre las grandes fortunas, pero este impuesto nunca se creó.
En ese contexto, González observa que la Enmienda Constitucional 95/2016 no tiene como
objetivo directo traer la estabilidad presupuestaria, sino acabar con la capacidad redistributiva
del Estado brasileño82. Esto se debe a que el principal mecanismo de redistribución estatal de
la riqueza es la tributación de la parte más rica de la sociedad, la prestación de servicios
públicos a los más pobres y la transferencia directa de ingresos a esta parte desfavorecida de
la población.
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Ahora bien, aunque la Enmienda Constitucional 95/2016 ataca directamente a la forma
del Estado social, González afirma que esta enmienda fue elaborada dentro de los ámbitos
formales y materiales permitidos por la propia Constitución brasileña, por lo que dicha
enmienda tiene validez jurídica83. Sin embargo, como denuncia Buelga al abordar la
constitución española, “la elasticidad constitucional no es ilimitada, no permite la
esterilización de los principios y prescripciones nucleares de su proyecto” 84. Por eso, en el
caso brasileño, la Enmienda Constitucional 95/2016 es, en realidad, inconstitucional porque
ataca la esencia del proyecto constitucional. Ante este escenario de congelamiento de gastos
y considerando que la población y las necesidades sociales aumentan a lo largo del tiempo,
se concluye que la capacidad redistributiva del Estado brasileño disminuirá año a año en las
próximas décadas, y su forma de Estado social será cada vez más simbólica, reducida a su
puro nomen.

En este orden de consideraciones, la pandemia Covid-19 ha mostrado que la Enmienda
Constitucional 95/2016 es insostenible para que el Estado cumpla con su función social. Por
este motivo, se aprobó la Enmienda Constitucional 109/2021, que permite al Estado brasileño
superar temporalmente el tope de gasto para los gastos relacionados con el afrontamiento de
la pandemia. Sin embargo, la medida implementada por la Enmienda Constitucional
109/2021 es temporal e insostenible a mediano y largo plazo, como se analizará en un
capítulo posterior.
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CAPÍTULO III. DIMENSIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO Y ORDEN
CONSTITUCIONAL

1. INTRODUCCIÓN
Cabe señalar que la constitución económica puede entenderse desde una visión más
amplia de las normas que determinan el sistema económico, ya sean constitucionales o
infraconstitucionales. En este sentido, Vergotitini conceptualiza la constitución económica
como “el conjunto de las disposiciones constitucionales que se refieren a las relaciones
económicas. Pero no podemos limitarnos solo a las previsiones del texto constitucional.
Existen en efecto reglas contenidas en actos legislativos que con seguridad tienen naturaleza
constitucional”85.

Desde esta perspectiva, la legislación laboral consiste en una marcada manifestación
infraconstitucional de esta “constitución” económica más amplia mencionada anteriormente,
ya que refleja el conflicto entre capital y trabajo. En cuanto a las leyes laborales, Richter
afirma que “las regulaciones laborales son uno de los factores que estructuran el trabajo como
relación social, pues el contenido de la legislación del trabajo es un buen indicador del estado
de la relación de poder entre capital y trabajo asalariado y también es un elemento que
configura la relación social entre los sexos” 86.

De hecho, Baylos, al abordar las reformas laborales españolas, afirma que: “el alcance
de estas reformas afecta no sólo a la concreta regulación normativa de origen legal, sino muy
especialmente a varios grupos de derechos con reconocimiento constitucional. No es la
reforma de un mercado que establece las relaciones de poder entre capital y trabajo y regula
su funcionamiento y su reproducción como pura representación de una construcción jurídica
sobre el trabajo como objeto de intercambio en un espacio regulado, sino que se trata de una
regulación jurídica de gran extensión e intensidad que afecta directamente a un conjunto de
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derechos constitucionalmente garantizados como eje de un modelo democrático de relaciones
laborales” 87.

El derecho del trabajo es el principal instrumento de implementación del Estado
social , vínculo social que fundamenta las funciones interiorizadas por el constitucionalismo
social89. De hecho, es a través de la regulación política de las relaciones laborales que el
Estado social busca revertir, a favor del trabajador, la distribución de ingresos y cargas dentro
del sistema productivo, un entorno económico en el que el sistema capitalista favorece
estructuralmente a los dueños de los medios de producción.
88

En este sentido, si el trabajo logra mantener una posición consistente en la escena
política, la legislación laboral tiende a garantizar más estabilidad laboral, salarios más altos,
entre otros beneficios. Por otro lado, si el trabajo pierde fuerza en el escenario político,
circunstancia que está directamente relacionada con la implementación del Estado mercado
en detrimento del Estado social, la tendencia es que la legislación laboral esté menos
garantizada, los contratos laborales sean más fácil de romper y los beneficios mínimos sean
insuficientes o inexistentes.

Es así como existe una tensión política entre capital y trabajo en cuanto al ámbito de
aplicación de la legislación laboral, es decir, lo que se debe considerar como trabajo
autónomo o relación laboral, trabajo atípico o típico, esto es, existe una tensión entre
flexibilidad y protección90.

Sobre el tema, Lasa López expone que la reforma laboral española que se llevó a cabo
a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, no pretendía aportar efectivamente soluciones a la
crisis económica y al desempleo, sino adaptar la legislación laboral a los conceptos del Estado
mercado que reconoce el trabajo no como un fundamento del Estado, sino más bien como un
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costo de producción91. En consecuencia, la Ley 3/2012 adopta la explotación flexible como
un nuevo marco regulatorio para las relaciones laborales, como concretización de las formas
postfordistas de producción92. Si bien Lasa López hizo referencia a la reforma laboral
española, sus observaciones son ampliamente aplicables a las reformas laborales que se han
producido en los otros Estados sociales progresivamente suprimidos por la forma del Estado
mercado, como es el caso de Italia, España y Brasil.

Estos nuevos marcos regulatorios serán analizados, a continuación, en las reformas
laborales en Italia y Brasil.

2. LA INFILTRACIÓN DEL VÍNCULO ECONÓMICO EN LAS
POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL DE LA
RESISTENCIA
Como se vio anteriormente, la constitución italiana reconoce la centralidad del trabajo
en el funcionamiento de la sociedad y brinda varias garantías para el trabajo y los
trabajadores.

Durante los años que siguieron a la promulgación de la constitución italiana, hubo una
protección legislativa progresiva para el trabajo. En vista del art. 4 de la Constitución italiana,
la Corte Constitucional de Italia decidió que este precepto constitucional requiere que el
legislador regule las relaciones laborales para garantizar la continuidad del trabajo93.

En este contexto, se sancionaron: la Ley 1.369/1960, que prohibía la intermediación
laboral en determinadas circunstancias; la Ley 230/1962, que regula el trabajo de duración
determinada; y la Ley 604/1966, que dificultaba el despido no justificado del trabajador94.
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El pico de la protección del vínculo laboral se produjo en 1970, cuando se promulgó
en Italia la Ley 300/1970, denominada Estatuto de los Trabajadores, que garantizaba su
estabilidad laboral. El art. 18 de la Ley 300/1970 establecía que solo sería posible la ruptura
del contrato de trabajo si existiera justa causa o motivo justificado, tras el proceso de despido
previsto en el art. 7 de la Ley 604/1966, en el que se garantiza la contradicción y la amplia
defensa al empleado. Una vez que el despido fuera declarado ilegal, el empleado tenía
derecho a la reintegración al empleo, además del pago del salario desde el día de la dispensa
hasta la reintegración95.

Sin embargo, ante las crisis fiscales en varios países y ante las políticas
antiinflacionarias, entre 1980 y 1990 se empezó a reconocer el trabajo autónomo denominado
“parasubordinado”, es decir, el trabajo autónomo con muchas características cercanas al
trabajo subordinado, o incluso flexibilidades en el trabajo subordinado mismo96.

Como política de empleo, y con el pretexto de la disminución del desempleo, en 1997
se promulgó la Ley 196 que regulaba formas precarias de contratación tales como: el contrato
de suministro de trabajo temporal (“lavoro interinale”); un contrato de trabajo de duración
determinada con disminución del impacto financiero en las continuaciones de estos
contratos; el contrato laboral parcial; y el contrato de prácticas y formación profesional que
alteraba las reglas de formación y prácticas97.

Siguieron otras reformas laborales que, hasta 2012, estuvieron generalmente
relacionadas con formas precarias de contratación (flexibilidad de entrada) y que siguieron
al proyecto europeo de coordinación entre la flexibilidad en las relaciones laborales y la
seguridad en la permanencia en el empleo, la denominada “flexiguridad” 98.

Bajo el alegato de enfrentar una crisis financiera, se promulgó la Ley 92/2012
(Reforma Fornero) que trajo nuevas formas de rescisión del contrato de trabajo (flexibilidad
de salida), debilitando el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores. La disposición legal antes
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mencionada comenzó a excluir la reintegración laboral del trabajador en algunos casos,
aunque el despido fuera ilegal, previendo como sanción un reembolso económico99.

Los últimos grandes cambios laborales en Italia tuvieron lugar entre 2014 y 2015, a
través de los denominados Job Acts. Estos Job Acts se concretaron en ocho decretos de
reforma laboral. El último, el Decreto Legislativo 23/2015, alteró significativamente la
dinámica de la rescisión del contrato de trabajo, haciendo de la indemnización la regla y de
la reintegración al empleo una excepción100.

Como puede observarse, se deriva la sustitución progresiva de la estabilidad laboral
(derecho a la reintegración en caso de despido injusto) por la monetización del despido
(derecho únicamente a indemnización y no a reintegración en caso de despido improcedente)
desde la creciente asunción por parte del ordenamiento jurídico italiano de los valores del
Estado mercado, para los cuales, el trabajo no representa la centralidad de la ciudadanía y la
democracia material, sino sólo un coste más de producción.

3. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL CONSTITUCIONALISMO
SOCIAL DÉBIL: LAS REFORMAS LABORALES EN ESPAÑA Y BRASIL
3.1. España y las reformas laborales
El poder de mercado también ha tenido un impacto en la legislación laboral española.
Con el pretexto de la creación de empleo, varios derechos laborales habían sido
desmantelados durante décadas, como fue el caso de la legalización del trabajo temporal en
1984, la reforma del sistema de pensiones en 1986 y la flexibilización del trabajo juvenil en
1988101.
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En 2010 y 2012 se llevaron a cabo importantes reformas laborales en España. Las
Leyes 35/2010 y 3/2012 establecen lo que denominan “medidas urgentes”, bajo la
justificación de afrontar una crisis económica y la necesidad de generar y mantener el empleo.

Redondo102, resume los cambios introducidos por la Ley 3/2012 de la siguiente
manera: “No es objeto del presente trabajo examinar en su totalidad la compleja reforma
contenida en el Real Decreto Ley 3/2012. Nos centraremos en aquellos elementos que pueden
ser más relevantes a efectos macroeconómicos. La reforma laboral acomete la precarización
del mercado de trabajo mediante diversas estrategias: reducción en el importe de la
indemnización por despido improcedente (que pasa de 45 a 33 días de salario por año
trabajado, y de un máximo de 42 a otro de 24 meses); ampliación del catálogo de
posibilidades de despido procedente; reducción de la indemnización por despido procedente
(20 días de salario por año y 1 año máximo); creación de un nuevo contrato (“Contrato para
emprendedores”) que generaliza el despido procedente con cuantía mínima y sin necesidad
de causa justificada en su primer año de vigencia; y, reducción del papel de los sindicatos en
la negociación colectiva y en los despidos colectivos (eliminación de la “ultra-actividad” de
los convenios, no participación en los ERE y posibilidad de “descuelgue” empresarial de los
convenios negociados por empresas y sindicatos).”

Como puede observarse, las reformas laborales se dan bajo un enfoque en el que el
trabajo no se percibe como un elemento fundamental en el ejercicio de la ciudadanía o la
consecución de una vida social más digna. Por el contrario, la mano de obra es vista como
uno de los varios factores de producción de las empresas y es necesario abaratarlo para hacer
frente a la crisis económica.

Baylos señala que, las llamadas “medidas urgentes” que transmiten las Leyes 35/2010
y 3/2012 son, en realidad, reformas estructurales que afectan directamente a derechos
garantizados constitucionalmente, como es el caso del derecho al trabajo establecido en el
art. 35 CE y su proyección en la política de empleo prevista en el art. 40,1 CE103.

Sobre el tema, Baylos señala que: “el grupo de derechos incumbidos es muy
significativo. Ante todo, el relativo al derecho al trabajo del art. 35 CE y su proyección en la
política de empleo que asegura el art. 40.1 CE. Su propia configuración central en el proyecto
constitucional democrático hace que sea el origen y la referencia de los derechos individuales
102
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y colectivos derivados de esta situación material. La garantía judicial y colectiva del derecho
al trabajo ha sido radicalmente alterada con la reforma laboral del 2012 y, en consecuencia,
el grado máximo de afectación lo ha sufrido este derecho básico. Resultan también
contenidos en el radio reformista el principio de autonomía colectiva, que se relaciona con el
pluralismo social y político como fundamento del orden constitucional, la libertad sindical y
la negociación colectiva, es decir, el conjunto de facultades que se derivan de los arts. 37.1 y
28 CE. El debilitamiento de los derechos de información y control en la toma de decisiones
de la empresa, la erosión de la fuerza vinculante de los convenios colectivos y la restricción
de la capacidad organizativa y de articulación del sistema negocial por los interlocutores
sindicales y empresariales, son elementos nocivos que hay que relacionar con la práctica
eliminación del principio de negociación en el empleo público, cuestión que implica además
el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español, como atestiguan
las sucesivas quejas a la OIT de los sindicatos españoles en 2010 y en 2012”104.

3.2. Brasil y las reformas laborales
A diferencia de Italia, la legislación laboral brasileña siempre ha sido más permisiva
en términos de rescisión de contratos laborales. La Consolidación de las Leyes Laborales
(CLT), promulgada en 1943 y reformada por varias leyes posteriores, es la principal ley
laboral brasileña. La CLT originalmente preveía en su art. 492 lo siguiente: “O empregado
que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido
senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente
comprovadas”105. Por lo tanto, la ley no garantizaba la estabilidad inmediata del trabajador
en el trabajo, sino que requería un contrato de trabajo de diez años para realizar este derecho.
Antes de adquirir estabilidad, el trabajador podría ser despedido sin justa causa, cuando
tendría derecho a una indemnización equivalente a su mayor remuneración, según la
redacción original del art. 477 de la CLT.

Sin embargo, durante el régimen de dictadura militar iniciado en 1964, se promulgó
la Ley 5.107/1966, que entró en vigor el 01/01/1967. Esta ley creó el Fondo de Garantía por
el Tiempo del Servicio - FGTS, que inicialmente le dio al empleado la opción de poner fin a
su derecho a la indemnización del art. 477 del CLT y eliminar la posibilidad de estabilidad
laboral. A cambio, el empleador haría un depósito mensual del 8% del sueldo del empleado
(casi un sueldo por año) en una cuenta bancaria bloqueada (denominada "cuenta vinculada")
cuyo retiro del dinero estaría restringido a unos pocos casos, incluyendo el despido sin justa
causa. Asimismo, la ley FGTS garantizó al trabajador despedido sin justa causa una
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indemnización a ser pagada por la empresa por el monto del 10% del FGTS existente en su
cuenta vinculada.

El objetivo del FGTS sería compensar la falta de estabilidad laboral y, además,
financiar la construcción de inmuebles, ya que el gobierno utilizaría los recursos bloqueados
para otorgar créditos a la vivienda.

La supuesta elección del trabajador entre el régimen de posible estabilidad o el
régimen FGTS era meramente ilusoria, porque, en realidad, el trabajador encajaría en el
régimen que la empresa determinara106.

La Constitución brasileña de 1988 adoptó dos posiciones al respecto: estableció el
derecho a la protección contra el despido arbitrario, pero este derecho sería ejercido en virtud
de la ley que debería promulgarse (art. 7, I), e hizo obligatorio el FGTS (art. 7, III),
imposibilitando optar por el régimen de estabilidad del art. 492 de la CLT. Sin embargo, la
ley que se derivaría del art. 7, I, hasta el día de hoy, no ha sido promulgada, por lo que
prevalece un régimen transitorio establecido por la propia constitución en el art. 10 de sus
Actos de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, que aumenta la indemnización por
extinción del contrato de trabajo del 10% del FGTS al 40%, además de las estabilidades
puntuales temporales (empleada en gestación y elección en comité de prevención de
accidentes). En consecuencia, salvo las ocasionales hipótesis de estabilidad provisional, unas
previstas en la constitución y otras en la ley, en Brasil se reconoce que el empleador tiene el
derecho potestativo de rescindir el contrato de trabajo107, es decir, el trabajador brasileño no
tiene garantizado el derecho a la estabilidad en el empleo.

Además, si, como hemos señalado, el trabajo se erige como el principio estructural de
la constitución económica del constitucionalismo social de la garantía, siguiendo el enfoque
amplio de constitución económica de Vergottini, podemos señalar que la constitución
económica brasileña sufrió un cambio severo en 2017 con la promulgación de las Leyes
13.429 (ley de subcontratación) y 13.467 (ley de reforma laboral, inspirada principalmente
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en la reforma laboral española de 2012108), que afectaron gravemente a la política de empleo
y a una de las principales manifestaciones políticas del trabajo: el sindicato.

La Ley 13.467/2017 cambió parte del sistema de financiación de los sindicatos de
empleadores y trabajadores. Recibían, además de las aportaciones de sus afiliados
(aportaciones asociativas resultantes de la asociación voluntaria), una aportación obligatoria
de todos los trabajadores o afiliados de la categoría, fueran o no afiliados al sindicato. Sobre
este tema, la redacción original del artículo 579 del Decreto-Ley 5.452/1943 (Consolidación
de las Leyes Laborales - CLT), disponía lo siguiente: “O imposto sindical é devido, por todos
aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de
uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou inexistindo este na conformidade do disposto no art. 581”109. En 1967, el texto del art.
579 fue enmendado por el Decreto-Ley 229, cuando el nombre de “impuesto sindical” se
cambió por “contribución sindical”, pero la cuota siguió siendo obligatoria. Así, la
disposición legal estableció una fuente de ingresos garantizados para los sindicatos debido al
aporte obligatorio de todos los trabajadores o afiliados de la categoría, económica o
profesional.

Sin embargo, tras la reforma laboral de 2017, el artículo 579 de CLT establece lo
siguiente: “O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e
expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou
de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou
profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta
Consolidação”110. Por lo tanto, la Ley 13.467/2017 hizo que las contribuciones sindicales
dejaran de ser obligatorias y se convirtieran en voluntarias. El resultado fue una caída
108
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repentina y severa de los ingresos sindicales. Según noticias de UOL111, los sindicatos
perdieron aproximadamente el 90% de las contribuciones sindicales un año después de la
reforma laboral. A modo de ejemplo, la noticia muestra que la Central Única dos
Trabalhadores, que en 2017 había recaudado R$ 62,2 millones en transferencias de
contribución sindical, vio reducida su recaudación a R$ 3,5 millones en 2018.

Si bien el cambio en la regla de financiación ha afectado a los sindicatos corporativos
y a los sindicatos de trabajadores, lo cierto es que los trabajadores necesitan que los sindicatos
tengan poder de negociación, frente a la reducción y progresiva supresión a la que aspira el
tejido empresarial, lo que significa que el debilitamiento de todo tipo de sindicatos da como
resultado un daño mayor a los trabajadores. Por ello, las empresas tenían un interés favorable
en acabar con la contribución sindical obligatoria. En este sentido, la Directora Ejecutiva
Jurídica de la Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) se mostró a favor de
terminar con el aporte obligatorio112.

En la misma línea de debilitamiento del poder político del trabajo, la reforma laboral
brasileña cambió las reglas para la aplicación de la negociación colectiva. En Brasil, la
negociación colectiva puede celebrarse entre entidades sindicales de trabajadores y entidades
sindicales de empresas (convenciones colectivas de trabajo) o entre entidades sindicales de
trabajadores y empresas (acuerdos colectivos de trabajo). El art. 620 de la CLT era una de
las disposiciones legales que prescribía el principio de la “norma más favorable”, principio,
según el cual, en caso de divergencia de derechos entre los diferentes niveles jerárquicos de
normas (constitución, ley, convención colectiva y acuerdo colectivo) se aplicará la norma
que otorgue más derechos al trabajador. Antes de la reforma laboral, el art. 620 del CLT
disponía: “As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão
sobre as estipuladas em Acordo.”113. Sin embargo, la Ley 13.467/2017 cambió la redacción
de esta disposición legal: “As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho
sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.”114. Esto
significa que, si la categoría de trabajadores obtiene un derecho en un ámbito más amplio de
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actuación (en el ámbito de las convenciones colectivas), estos derechos ya no prevalecerán
sobre las disposiciones de los acuerdos colectivos, incluso si los acuerdos colectivos son más
perjudiciales.

Pero este no fue el único cambio en el sistema de negociación colectiva. La reforma
laboral también incluyó el art. 611-A de la CLT, que permite que las negociaciones colectivas
prevalezcan sobre la ley en los varios casos previstos en esta disposición, aunque los derechos
previstos en las negociaciones colectivas sean inferiores a los previstos por la ley. Es decir,
la misma ley que debilitó el sindicato de trabajadores al reducir drásticamente su recaudación,
también trajo el predominio de los acuerdos colectivos sobre las convenciones colectivas y
el predominio de la negociación colectiva sobre la ley, en un contexto donde los sindicatos
tienen menos poder de negociación y son más susceptibles a la reducción de derechos.

En cuanto a la política de empleo, las leyes de subcontratación y la reforma laboral
(Leyes 13.429 y 13.467/2017) se promulgaron principalmente con el pretexto de generar más
puestos de trabajo. Michel Temer, quien fue Presidente de la República del 31/08/2016 al
31/12/2018, y uno de los principales articuladores políticos para la aprobación de las referidas
leyes, declaró que: “quien mire la reforma laboral comprobará que estamos haciendo algo
para luchar contra el desempleo” 115. Asimismo, Ricardo Barros, quien fuera uno de los
ministros que formó parte del equipo de Michel Temer, señaló que “los costes laborales son
un problema para quienes invierten en Brasil. Es una cuenta inconmensurable”116. Por lo
tanto, las leyes mencionadas fueron redactadas desde una perspectiva liberal en la que el
trabajo se ve como un mero costo de producción y, como tal, debe reducirse siempre que sea
posible.

En este contexto, la Ley 13.467/2017 agregó el art. 442-B en la CLT. Dicha
disposición establece que “a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as
formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade
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de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação”117. Téngase en cuenta que, el art. 3 al
que se refiere este texto, es el precepto de la CLT que caracteriza como empleado “[...] toda
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário.”118. Por tanto, el art. 442-B de CLT busca considerar
como trabajador autónomo (y desconocer como empleado) a todos los trabajadores que hayan
sido contratados formalmente como autónomos, independientemente de que la realidad
contractual presente características de la relación laboral por cuenta ajena. Considerando que
la relación laboral soporta muchas más garantías y beneficios que el trabajo autónomo, se
concluye que el objetivo del art. 442-B de la CLT es sacar del conjunto de protecciones
laborales a determinados trabajadores que, aun trabajando como empleados, tienen un
contrato de autónomo que cumple con las formalidades legales. Aun así, la Justicia del
Trabajo brasileña, cuyas interpretaciones legales son a menudo garantistas, podría mitigar
los efectos nocivos del art. 442-B. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (tribunal
constitucional brasileño) construyó, en marzo de 2021, en la Acción Directa de
Constitucionalidad nº 48, un razonamiento innovador al reconocer la competencia de la
justicia común, y no de la justicia laboral, para juzgar la relación laboral en los contratos de
transporte comercial de carga. Este entendimiento representa una verdadera revolución en el
ámbito de la jurisdicción judicial brasileña porque, hasta entonces, cualquier alegación sobre
la existencia de una relación laboral era juzgada por la Justicia del Trabajo. Si el Supremo
Tribunal Federal mantiene este criterio para cualquier contrato civil, la justicia común, que
tiende a ser más formalista que garantista, tendrá la última palabra en la aplicación del art.
442-B de la CLT y, probablemente, no reconocerá como contrato de trabajo muchos de los
servicios subordinados que tienen apariencia civil.

Además, en el aspecto de flexibilizar las relaciones laborales, la reforma laboral
brasileña amplió la posibilidad de contratos laborales temporales. Antes de esta reforma, el
art. 443 de la CLT disponía que el contrato de trabajo podía celebrarse por tiempo
determinado o indeterminado; y que el contrato de tiempo determinado solo sería válido para
servicios cuya naturaleza o transitoriedad justificara el plazo predeterminado (por ejemplo,
una reforma en el entorno empresarial, la instalación de nuevos equipos, etc.) para los
servicios empresariales de carácter transitorio (por ejemplo, empresas que solo operan en
determinadas épocas del año, como Navidad o verano) y para el contrato de experiencia
(periodo de prueba para que la empresa conozca el trabajo del nuevo empleado). Estos
contratos por tiempo determinado pueden tener una duración máxima de dos años, salvo el
contrato de experiencia que se limita a noventa días (artículo 443 de la CLT).
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Tras la reforma laboral, los contratos de trabajo por tiempo determinado siguen igual,
con los mismos límites, pero se ha añadido un nuevo tipo de contrato, denominado contrato
de trabajo intermitente, que no tiene una duración máxima. El art. 443 del CLT ahora está
redactado de la siguiente manera: “Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser
acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou
indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. §1º - Considera-se como de
prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da
execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível
de previsão aproximada. § 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se
tratando: a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do
prazo; b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência. §
3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços,
com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de
serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo
de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por
legislação própria”119.

Ocurre que los contratos por tiempo determinado y los intermitentes garantizan menos
protección al trabajador que los contratos por tiempo indeterminado, ya que el trabajador
puede ser despedido más fácilmente de la empresa si no se renueva su contrato. Así, las
limitaciones existentes para los contratos por plazo determinado tenían como objetivo evitar
el abuso de aquellas formas contractuales que resultan más perjudiciales para el trabajador.
Con la creación del contrato intermitente, las empresas pueden acogerse a una forma
contractual precaria sin límite de tiempo. Si bien el contrato intermitente tiene la apariencia
de un contrato por plazo indeterminado, al no tener un plazo definido, lo cierto es que el
119
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empleado solo trabaja y solo gana un salario cuando la empresa lo llama (art. 452-A, §§1º y
6º, de CLT). Y esta forma contractual no tiene limitaciones en cuanto al tipo de actividad
empresarial realizada o a circunstancias que la justifiquen.

Aún en las políticas de empleo, y también con el pretexto de generar más puestos de
trabajo, Michel Temer sancionó la Ley 13.429/2017, y lo hizo declarando que no perjudicaría
a los trabajadores. Esta declaración se produjo en un contexto de conflicto entre los
representantes de los trabajadores, que argumentaban que esta ley reduce derechos y salarios,
y los representantes de las empresas que aducían que la ley brindaría mayor seguridad
jurídica y permitiría la creación de más puestos de trabajo120.

Antes de la Ley 13.429/2017, la subcontratación en Brasil era de escasa atención
normativa. Las principales leyes fueron la Ley 6.019/1974, que preveía la subcontratación de
trabajo temporal (necesidad temporal de reemplazo de personal regular y permanente o
servicios extras), y la Ley 7.102/1983 que permite la subcontratación de actividades de
vigilancia armada. Otras hipótesis de subcontratación fueron reguladas principalmente por la
jurisprudencia. El Resumen 331 del Tribunal Superior del Trabajo disponía que era ilegal la
subcontratación de trabajadores para las actividades fin de la empresa, salvo en el caso del
trabajo temporal previsto en la Ley 6.019/1974. Asimismo, dicho Resumen admitió la
legalidad de la subcontratación de las actividades medio de la empresa, como la conservación
y la limpieza.

Sin embargo, la Ley 13.429/2017 modificó la Ley 6.019/1974, permitiendo la
subcontratación para cualquier tipo de actividad, ya sea actividad medio o fin, sin límite de
tiempo. Además, el 30/08/2018, el Supremo Tribunal Federal consideró lícito subcontratar
cualquier actividad comercial, independientemente del objeto social de las empresas
involucradas (RE 958252) y, en consecuencia, el 15/06/2020 se pronunció a favor de la
constitucionalidad de la Ley 13.429/2017 (ADI 5685, 5686, 5687, 5695 y 5735).

A pesar de esta aparente adecuación constitucional, la subcontratación, los contratos
de duración determinada y los contratos intermitentes debilitan el movimiento sindical de los
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trabajadores porque fomentan relaciones laborales más inestables y más inseguras que
merman la identidad de clase de los trabajadores.
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CAPÍTULO IV. PANDEMIA GLOBAL, ESTADO Y PODER GLOBAL
DE MERCADO: DESAFÍOS PARA LA DIMENSIÓN COLECTIVA
DEL TRABAJO
El primer y más evidente impacto de COVID-19 en el mundo fue de naturaleza
sanitaria. Miles de personas han padecido y seguirán padeciendo esta enfermedad descubierta
hace poco más de un año, cuyos medios de propagación, efectos y tratamientos se siguen
conociendo progresivamente. Las vacunas creadas recientemente son aún escasas y es
posible que deban mejorarse para aumentar la efectividad contra nuevas variantes del virus
Sars-CoV-2.

Quienes tienen más recursos económicos, aunque no están completamente protegidos
de la enfermedad, al menos tienen mayores posibilidades de aislarse, cambiar de lugar de
trabajo o tener acceso a atención médica y medios de tratamiento.

Por otro lado, las personas más pobres, en su mayoría miembros de la clase
trabajadora, no tienen suficientes ahorros para quedarse sin trabajar, necesitan exponerse más
en profesiones menos intelectualizadas que no permiten el trabajo a distancia y tienen más
dificultades para acceder a los servicios de salud. En Brasil, el 34% de las personas con
educación superior (grado) pudieron protegerse cambiando de lugar de trabajo, mientras que
solo el 8 y el 6,6% de las que tienen educación mediana (bachillerato) y educación
fundamental (secundaria), respectivamente, pudieron hacerlo121. Además, “people at the
lower ends of society are about 10 percent likelier to have a chronic health condition. Such
conditions can make the coronavirus up to 10 times as deadly”122. Como resultado, los
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pobres corren un mayor riesgo de morir por COVID-19. De hecho, en la ciudad de São Paulo,
las áreas con viviendas precarias tuvieron un 53% más de muertes123.

La desigualdad social no es un factor de riesgo solo en los países pobres. En los
Estados Unidos, un país rico con una de las peores tasas de pobreza, la desigualdad de
ingresos fue el factor más influyente en la aceleración de las muertes por Covid-19124.

Además del problema de salud, la pandemia ha traído graves problemas sociales y
económicos. La desigualdad social que, como se vio anteriormente, es un factor de riesgo
para la salud, se agrava en la pandemia, ya que los trabajadores precarios o marginados
tienden a perder su empleo, más que los trabajadores permanentes. De hecho, en los Estados
Unidos, el Reino Unido y Alemania existen “mayores riesgos de pérdida de empleo para
ocupados temporales (versus permanentes), trabajadores por cuenta propia (versus
asalariados), trabajadores con horario flexible (versus ocupados con un horario fijo) y
mujeres (versus hombres)” 125. En América Latina, “entre las diferentes categorías de
ocupación, en el contexto de las medidas de contención del COVID-19 el trabajo por cuenta
propia tiende a ser más afectado que el trabajo asalariado. Esto vale, sobre todo, pero no
exclusivamente, para situaciones en que este trabajo se realiza como actividad informal” 126.

En otras palabras, esta es la consecuencia concreta del trabajo informal o mal regulado,
resultado de la flexibilización de las leyes laborales y la infiltración de los ideales del
mercado en el constitucionalismo social: más personas pierden su empleo en un contexto de
pandemia, más pobreza por desempleo y más muertes debido a la pobreza.
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En América Latina, muchos países están adoptando medidas para enfrentar la crisis
económica, como proteger la relación laboral reduciendo la jornada laboral o suspendiendo
el contrato de trabajo, y poniendo ingresos mínimos a disposición de las personas pobres127.

En Brasil, por ejemplo, la pandemia Covid-19 mostró que la Enmienda Constitucional
95/2016, que implementa el “techo de gasto”, hace inviable la actividad social del estado.
Por este motivo, se aprobó la Enmienda Constitucional 109/2021, que permite al Estado
brasileño superar temporalmente el tope de gasto para los gastos relacionados con el
enfrentamiento de la pandemia. Sin embargo, la suspensión de la Enmienda Constitucional
95/2016 provocada por la Enmienda Constitucional 109/2021 es una medida temporal que
trae beneficios que no se mantienen por mucho tiempo. Esto se debe a que la medida temporal
no se enfoca en extraer los recursos de los más ricos, es decir, no grava las grandes fortunas,
no grava los dividendos (que en Brasil están exentos de impuestos) y no aumenta la
tributación progresiva sobre la renta. En realidad, si, por un lado, la suspensión del techo de
gasto permite el otorgamiento de ingresos y otros beneficios a una parte pobre de la
población, por otro lado, el principal mecanismo de compensación que propicia la Enmienda
Constitucional 109/2021 es la severa restricción a la contratación de servidores públicos,
prohibición de ajuste salarial a los servidores públicos y la extensión de las deudas públicas,
que, en último término, se pagarán a lo largo de los años principalmente con impuestos al
consumo, que son impuestos que gravan más a los pobres que a los ricos. Por ello, la medida
implantada por la Enmienda Constitucional 109/2021 es insostenible a medio y largo plazo.

Además, sobre esta cuestión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) señala que, en los países de América Latina y el Caribe, “las prestaciones no
contributivas para los trabajadores informales, como los subsidios directos con los que se
busca entregar un mínimo de ingresos durante esta crisis, son una herramienta muy necesaria,
pero generalmente los niveles de las prestaciones suelen ser insuficientes y la cobertura
limitada, debido al estrecho espacio fiscal y la exigua capacidad institucional de los
países”128.

Es relevante señalar que la protección del trabajo ha demostrado ser una medida
consistente para superar los efectos negativos de la crisis global. Esto se debe a que la mayor
proporción de empleos formales y la existencia de instituciones laborales sólidas, como los
sindicatos, la seguridad social y los organismos de inspección del trabajo, están directamente
127
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relacionados con una mejor respuesta al desempleo durante la pandemia. Los trabajos
formales permiten la implementación de políticas laborales y de protección al trabajador,
incluso a través de compensaciones a las empresas, ya sea compensación tributaria, ya sea
compensación de jornada laboral, entre otras. Asimismo, las instituciones laborales brindan
capacitación a los trabajadores, facilitan la reubicación de personas desempleadas a nuevos
puestos de trabajo y permiten obtener ingresos de la seguridad social durante el desempleo.

Por ello, es posible decir que: “Frente a crisis económicas causadas por una catástrofe
como la pandemia de la COVID-19 o por otros factores, los países que cuentan con
instituciones sólidas y con una elevada formalidad de sus empleos tienen una evidente ventaja
a la hora de proteger a los trabajadores y las empresas”129. Y, que “[…] las instituciones
laborales y la formalización de las ocupaciones son prioridades tan importantes en tiempos
de crisis como en tiempos de bonanza económica, o incluso más importantes”130.

En cuanto a la producción económica, las medidas de aislamiento social, necesarias
para contener la enfermedad, provocaron una caída repentina de la demanda de productos y
servicios en muchos sectores de la economía. Si bien la demanda ha aumentado en otros
sectores de la economía (como el comercio electrónico), tal aumento no fue suficiente para
compensar la crisis económica general por la que atravesaron la gran mayoría de países.

Esta crisis económica tuvo en el desempleo a uno de sus principales efectos. Incluso,
a pesar de las muchas medidas estatales para preservar el empleo, tantos meses de medidas
sanitarias restrictivas han hecho que muchas empresas, especialmente las pequeñas y
medianas131, no hayan resistido y, como consecuencia, se hayan extinguido muchos puestos
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de trabajo. Incluso si la vacunación contra la Covid-19 tiene éxito en los próximos meses, la
pandemia seguramente tendrá consecuencias negativas para la economía a medio y largo
plazo.

En este contexto es relevante señalar que uno de los pilares de la globalización es la
producción flexible, que presupone la descentralización del proceso productivo en varios
países. Las grandes empresas difunden cada etapa de su proceso productivo, observando las
regiones del planeta que ofrecen los costos más bajos, principalmente menores costos
laborales.

Sin embargo, la pandemia demostró que los Estados desarrollados y en vías de
desarrollo son muy dependientes de la producción extranjera y que no contaban internamente
con productos esenciales, como mascarillas y trajes de protección, para hacer frente a una
situación de calamidad132.

Así, durante la pandemia, y probablemente después, se fortalece la tendencia a reinteriorizar la producción en los países más ricos, con el retiro de fábricas en los países más
pobres, fenómeno también llamado “reshoring” 133.

Como consecuencia, el desempleo en los países pobres, que podría enfriarse después
de la pandemia con el fin de las medidas restrictivas, posiblemente no se reduzca como se
esperaba, ya que muchas de las fábricas internacionales cerradas no volverán a abrir. Por
tanto, la profunda crisis sanitaria, económica y humanitaria que atraviesan los países más
pobres no tendrá perspectivas de superación rápida. Es una consecuencia del libre flujo
internacional de capitales, circunstancia en la que las inversiones se asignan o desasignan
según el interés del Capital en formas ajenas a las necesidades sociales.

Sobre el tema, Weller134 explica que: “La pandemia ha interrumpido muchas de las
cadenas de valor, tal como lo indican las cifras del comercio internacional (CEPAL, 2020b:
7-9). Por otra parte, con una visión a más largo plazo, ha causado preocupación la
132
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dependencia de ciertos lugares de producción, sobre todo China, para el suministro de
productos, específicamente los requeridos para enfrentar esta crisis. Esto puede fortalecer las
posiciones que piden repensar la actual distribución internacional del trabajo, de manera que
se podría reforzar las tendencias de relocalizar la producción de ciertos productos hacia los
países desarrollados. De esta manera, el COVID-19 está profundizando esta tendencia
(parcialmente relacionada con la digitalización) de un debilitamiento de la globalización,
tanto en el corto plazo, al cortar cadenas de suministro, como en el largo, al profundizar el
cuestionamiento de los beneficios correspondientes y estimular medidas económicas y
políticas que la revierten parcialmente. Esto, obviamente, afectaría el empleo en los países
insertos en las cadenas de valor con base en bajos salarios”.

El trabajo, ya debilitado por las medidas implementadas por el poder económico
mundial, así como los propios Estados, que tienen cada vez menos instrumentos para
reorientar la esfera económica, no tiene muchos medios de acción para superar esta crisis. En
este contexto de perturbaciones en la oferta y la demanda, con severos efectos sobre la
macroeconomía, “parece no haber duda de que la gravedad de la situación requiere la
necesidad de reactivación de grandes políticas de Estado”135. De hecho, se hizo evidente la
necesidad de políticas estatales para proteger los ingresos, el empleo, los negocios y la salud
durante la pandemia.

De todos modos, no sería suficiente la acción aislada de cada Estado, que por sí solo
no puede implementar las soluciones definitivas para evitar la prolongación de la crisis
económica, ya que el método de producción flexible y el libre flujo de capitales son
internacionales.

Por todo ello, Corzo136 apunta que: “No hay mejor manera de enfrentar estas
cuestiones globales que desde la consciencia colectiva. En estos tiempos de pandemia, se ha
135

19

Olivivé, I., Gracia, M., “¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la crisis del COVIDdesde

el

Índice

Elcano

de

Presencia

Global”,

Real

Instituto

Elcano,

2020,

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/e
lcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-indiceecano-de-presencia-global (fecha de consulta: 7 de junio de 2021).
136

Corzo Arévalo, D., EL COVID-19 y los nuevos paradigmas de la globalización, Universidad Autónoma de

Bucaramanga, 2020, pp. 2-3, https://www.researchgate.net/publication/344329991 (fecha de consulta: 7 de
junio de 2021).

59

visto una individualización estatal de respuestas: existen, por ejemplo, múltiples esfuerzos
paralelos por desarrollar una vacuna contra el virus, generando una competencia en lugar de
una cooperación colectiva. La mayor falencia de esta unilateralidad es que no reconoce que,
tanto la pandemia del COVID-19, como la crisis económica resultante son problemas
mundiales y, como tales, sólo se pueden resolver mediante la cooperación global”.

Ortega, por su parte, observa que: “[...] la crisis ha puesto de manifiesto a la vez el
regreso al Estado, aunque es necesaria una gestión multinivel, lo que llamamos una
gobernanza inductiva, en la que no sólo las organizaciones internacionales y los gobiernos
sino las empresas y los ciudadanos participan. Son momentos que requieren liderazgos
individuales, sí, pero sobre todo colectivos, lo que no está aún ocurriendo en Europa. Y de
recuperación de la idea de una comunidad global frente a lo que es un mal global”137.

De hecho, si bajo el enfoque sanitario es seguro que la solución de la pandemia debe
darse de manera global, pues, por ejemplo, una variante del virus Sars-Cov-2 que aparece en
cualquier país puede propagarse y generar graves problemas en todo el planeta o, incluso, la
alta incidencia de la enfermedad en algún país dificulta el flujo de turistas hacia otros países,
debido a las medidas de cierre de fronteras; de la misma forma, también es cierto que la
solución de la crisis económica, especialmente el desempleo, pasa por una decisión
internacional conjunta que regule el flujo internacional de capitales delimitando la
producción global con fines sociales.

En este sentido, es interesante notar que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) tiene la intención concreta de formalizar en 2021 una norma
de tributación internacional sobre las empresas multinacionales, involucrando a 140
países138. Si bien esta medida no está directamente relacionada con la lucha contra la crisis
económica global, ni con el tema de salud, lo que destaca de este probable acuerdo fiscal
internacional es un incipiente control sobre los flujos internacionales de capitales. En otras
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palabras, este acuerdo parece ser la raíz del futuro control político sobre el poder del mercado
global139.

139

En el ínterin el G7 ha acordado el 5 de junio de 2021 un impuesto mundial para las grandes empresas con

un gravamen de, al menos, el 15%. Un principio de acuerdo que, no obstante, deberá seguir su negociación en
el G20 y la OCDE. Además, el preacuerdo no incluye referencia alguna a las grandes tecnológicas. “Acuerdo
histórico del G7: las grandes empresas pagarán al menos el 15% en impuesto de Sociedades”, El Economista,
2021,

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11255796/06/21/Acuerdo-historico-del-G7-las-

grandes-empresas-pagaran-al-menos-el-15-en-impuesto-de-Sociedades.html (fecha de consulta: 7 de junio de
2021).

61

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES
La crisis económica de 1929 y las dos guerras mundiales demostraron que el estado
liberal era insostenible, ya que no satisfacía las necesidades sociales. El capitalismo es
esencialmente un productor de desigualdad social y económica, y la comunidad internacional
se dio cuenta de que el capital no podía ser ilimitado porque era destructivo, incluso para el
orden del mercado mismo.

En este contexto, el constitucionalismo social surgió después de la Segunda Guerra
Mundial, como resultado del pacto entre capital y trabajo en respuesta a las contradicciones
del capital, el crecimiento de los movimientos obreros y la existencia de Estados influyentes
con formas alternativas de producción al capitalismo. Las constituciones sociales, al igual
que las liberales, abrazan el sistema de producción capitalista, pero se basan en el principio
de igualdad material, en la superación de la igualdad formal, presentan una lista de derechos
sociales y aportan mecanismos de intervención del Estado en la economía para permitir la
realización de los derechos sociales y contrarrestar la desigualdad causada por el sistema de
producción capitalista. Por tanto, la constitución económica que establece los instrumentos
de intervención estatal es un elemento esencial del constitucionalismo social.

El Estado social alcanzó su apogeo en Europa entre las décadas de 1940 y 1960, un
período en el que el contexto social favoreció el pacto entre capital y trabajo. En esta fase, la
población se encontraba en buenas condiciones de consumo, con acceso a bienes y servicios
que excedían la mera necesidad y satisfacían la comodidad y el ocio. Las constituciones
sociales que surgieron durante este período generaron Estados sociales fuertes, con múltiples
mecanismos para garantizar y proteger los derechos sociales.

Desde mediados de la década de 1960, el pacto entre capital y trabajo se ha ido
debilitando por varias razones, entre ellas, la difusión del método de producción toyotista, la
disminución del poder de negociación de los sindicatos y el libre flujo internacional de
capitales. El debilitamiento de los derechos sociales se ha convertido en un mecanismo de
atracción de capital. Por tanto, las constituciones sociales, a partir de la década de 1970,
dieron lugar principalmente a Estados sociales débiles.

En América Latina, el constitucionalismo social nunca tuvo la fuerza que obtuvo en
Europa, ya que se desarrolló en un contexto de fragilidad económica frente a los países del
capitalismo central, la influencia de las élites locales y una intensa desigualdad social.
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Con el debilitamiento del pacto entre capital y trabajo, la ideología neoliberal comenzó
a ganar cada vez más fuerza en el escenario político y económico internacional. Así, las
privatizaciones y la flexibilización de los derechos laborales destacan en las agendas políticas
de varios países. La globalización se caracteriza ahora por el libre flujo internacional de
capitales y la producción flexible, en la que las etapas de producción de las empresas se
reparten entre varios países como una forma de aprovechar los costos laborales globales más
bajos. El capitalismo obtiene una nueva configuración, denominada capitalismo
financiarizado, en la que la principal forma de dominación de consumidores, empresas y
Estados es a través de la concesión de préstamos y, en condiciones de endeudamiento, se
controla el comportamiento de los deudores.

En ruptura con el Estado social, surge el Estado económico o Estado mercado que se
basa en el trípode del neoliberalismo, la globalización y el capitalismo financiarizado.

A diferencia del Estado social, el Estado mercado no necesita que se implementen
nuevas constituciones. El principal mecanismo para la implementación del Estado mercado
es a través de la alteración de la constitución económica del Estado social. La constitución
continúa identificando nominalmente al Estado como social, pero pierde su esencia, pasando
el control de las decisiones económicas y políticas del Estado al mercado.

Originalmente, la constitución italiana de 1947 instituyó un Estado social fuerte, con
el trabajo en su centro. Esta constitución promovió la subjetivización política del trabajo a
través del reconocimiento de los sindicatos y sus medios de acción, como la negociación
colectiva y la huelga, mediante la participación directa e institucional de los representantes
laborales en un organismo estatal, en este caso, el Consejo Nacional de la Economía y
Trabajo, o la participación directa en la gestión de empresas, y a través de un sistema
multipartidista. Asimismo, la constitución italiana reconoció varios derechos sociales y
atribuyó al Estado instrumentos de acción para la realización de esos derechos.

Por otro lado, la Constitución española de 1978 se promulgó en un momento en que
el pacto capital-trabajo ya estaba debilitado. Si bien esta constitución establece un Estado
social, reconoce los derechos sociales y establece un mecanismo de acción estatal, el trabajo
no es visto como un elemento fundamental del Estado, sino como un interés relevante para
el país, junto con el interés de las empresas, todo bajo la perspectiva de una supuesta
neutralidad. Por esta razón, la subjetivización política del trabajo es más frágil que la que se
encuentra en la constitución italiana. En este caso, no se reconocen los derechos de los
trabajadores en la gestión de las empresas, sino que solo se promueve su participación.
Además, si bien es posible que el trabajo participe en los organismos estatales, esta
participación no está garantizada en un organismo con influencia directa en la agenda
económica y social del país. Además, si, por un lado, los sindicatos de los trabajadores
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pueden utilizar la huelga para sus reclamos, por otro lado, los empresarios pueden utilizar el
"lock-out". Por ello, la constitución española de 1978 sanciona un Estado social débil.

Asimismo, la constitución brasileña de 1988 establece un Estado social débil, ya que
fue promulgada en el contexto latinoamericano de fragilidad económica, política y social, así
como en un período de debilitamiento del pacto capital-trabajo. Esta constitución también
apuesta por una supuesta neutralidad ideológica. Así, la participación en los organismos
públicos donde se debaten temas de interés está garantizada no solo a los trabajadores, sino
también a los empresarios. Muchos derechos laborales no están garantizados directamente
por la constitución o no están plenamente desarrollados en el texto fundamental y, por lo
tanto, dependen de la acción legislativa. En algunas situaciones, los derechos nunca se han
ejercido efectivamente, debido a la ausencia de una ley, como es el caso del adicional de
penosidad, la protección contra la automatización y el derecho a la protección contra el
despido arbitrario.

Sin embargo, el Estado mercado se infiltra en las constituciones de los Estados
sociales, sean fuertes o débiles.

La constitución económica europea actúa directamente y se superpone a la
constitución económica de Italia. Las medidas de integración europea rompen el sistema
jurídico y económico italiano, convirtiendo la intervención estatal en la economía en una
medida excepcional, dando al mercado la centralidad de las decisiones económicas. La
revisión constitucional de 2001 adaptó varias disposiciones constitucionales a los principios
económicos europeos.

Asimismo, la Constitución española también adolece de la superposición de la
constitución económica europea. Además, en 2011 la Constitución de España se sometió a
una reforma en la que el gasto estatal fue severamente restringido bajo la apariencia de
equilibrio presupuestario. El gasto estatal es el principal medio redistributivo de que dispone
el Estado, mecanismo mediante el cual es posible extraer recursos de la parte más rica de la
población a través de impuestos y distribuirlos a la parte más pobre a través de servicios
públicos o concesión directa de ingresos. Con la restricción presupuestaria resultante de la
reforma de 2011, el Estado social español ha perdido significativamente su poder de acción.

Brasil también se ha sometido a una medida de restricción presupuestaria. La
Enmienda Constitucional 95/2016 estableció el llamado “techo de gasto”. Por tanto, el Estado
brasileño corre el riesgo de ser social sólo a nivel teórico-formal.
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Si bien en un primer momento la constitución económica concierne a las normas
constitucionales que se ocupan de las relaciones económicas, también existen normas
infraconstitucionales que son de especial importancia en el ámbito de la estructura económica
del Estado. En este escenario, se destaca el derecho del trabajo, ya que la relación entre capital
y trabajo puede ser valorada en gran medida por esta rama del derecho.

Entre otros países, Italia, España y Brasil han experimentado reformas laborales en los
últimos años que han llevado a la desregulación y la flexibilización de los derechos laborales.
Se trata de medidas que tienden a debilitar el ámbito laboral en el ámbito jurídico, que apartan
determinadas relaciones laborales del ámbito de la protección laboral, facilitan el despido
injustificado, flexibilizan los salarios y la jornada laboral o debilitan los sindicatos de
trabajadores. Tales reformas se llevan a cabo bajo el pretexto de generar más puestos de
trabajo y viabilizar la actividad económica. Sin embargo, en realidad, estas reformas
representan la infiltración de la ideología del mercado en las relaciones laborales, que son
relaciones estructurales del Estado social.

Las desastrosas consecuencias de la desregulación y la flexibilización de los derechos
laborales se sintieron más agudamente con la pandemia de Covid-19. Las personas que tenían
formas de trabajo menos protegidas fueron las más afectadas por la pandemia, tanto por el
desempleo o la reducción de ingresos, como por la mayor disposición al contagio y la muerte.

Además, la pandemia mundial tiende a afectar la forma de producción mundial
flexible y, por lo tanto, es probable que provoque el cierre de industrias en los países más
pobres, agravando aún más los problemas sociales y económicos que enfrentan estos países.

En este contexto, las políticas públicas de protección del trabajo y la salud son
fundamentales, pero no serán suficientes si los Estados actúan de forma aislada.

La forma flexible de producción, el flujo internacional de capital, el poder de mercado
y el propio virus Sars-Cov-2, que causa el Covid-19, tienen un alcance global. Por esta razón,
la solución de los problemas sociales, económicos y de salud requiere decisiones políticas
globales.
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