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ANÁLISE: AS FALHAS DO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL NO CONTEXTO DA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
CARLA BENEDETTI, sócia da
Benedetti Advocacia. Mestre em
Direito Previdenciário pela PUC-SP,
associada ao IBDP (Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário),
coordenadora da pós-graduação
em Direito Previdenciário do
Estratégia Concursos
Promulgada em 12.11.2019, a Reforma da Previdência se tornou bastante
questionável. Sob o discurso da necessidade urgente de se modificar o sistema
previdenciário, para salvaguardar as presentes e futuras gerações, a Emenda Constitucional
103/2019 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, ao impor uma idade
mínima de aposentadoria, que seria de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem.
Sob o mesmo argumento, alterou sensivelmente a renda mensal dos benefícios
previdenciários, extinguindo-se, também, a integralidade de salários quando da
acumulação de pensão por morte com outras espécies de benefícios. Institui, ainda, uma
idade mínima para a concessão da aposentadoria especial, quando os trabalhadores estão
sujeitos a agentes nocivos à saúde e integridade física.
Embora a realidade demográfica brasileira não seja satisfatória no sentido de
garantir com fartura por gerações uma cartela de benefícios previdenciários à população,
há possibilidades sensatas e responsáveis a serem aplicadas e que vão ao encontro de um
crescimento social e econômico, ao mesmo tempo em que atende de forma justa e digna
o trabalhador que com esforço, direta ou indiretamente, contribui com a Previdência Social.
Existem medidas econômicas que garantem um crescimento do orçamento da
Previdência Social, tais como o aumento de contribuintes, por meio do fomento de
empregos, progressos de gestão, operação de créditos, combatendo-se, ainda, fraudes.
O sistema previdenciário deve ser modernizado e incrementado conforme a nova
realidade econômico-social, todavia, o que se deve combater são de fato os privilégios,
pois a reforma atual prejudica, massivamente, a camada mais pobre da população, tendo
em vista que a maioria dos aposentados do Regime Geral de Previdência Social (INSS)
recebe entre um a dois salários-mínimos.

As pessoas que possuem maior carência financeira quase sempre se aposentam
por idade, por passarem boa parte da sua vida profissional, desde a mais tenra idade, na
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informalidade do mercado de trabalho, o que tende a piorar com a exigência da idade
mínima, pois quase sempre não se contratam pessoas, ainda mais com baixa escolaridade,
com idades elevadas, acima dos 60 anos de idade.
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Segundo dados do IBGE, há cerca de 16 milhões de pessoas acima de 65 anos no
Brasil. Todavia, apenas 137,6 mil destas ocupam vagas formais no mercado de trabalho, de
acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2015, o que
representa apenas 0,3% dos 48 milhões de trabalhadores formais.
Não se garante, em tal contexto, o mínimo essencial para garantir a dignidade da
pessoa humana, pois uma boa parte da população pode se observar sem emprego e sem
aposentadoria, podendo causar, inclusive, impactos na saúde, aumentando-se também os
requerimentos de benefícios por incapacidade, que corresponde a, aproximadamente, 20%
de todo montante de benefícios previdenciários.
Ainda conforme dados da Organização Mundial de Saúde, trabalhadores em
envelhecimento são aqueles que apresentam mais de 45 anos de idade, sendo que a partir
dessa idade a capacidade funcional começaria a ser reduzida se ausentes medidas
preventivas e condições de trabalho adequadas, que poderiam resultar em saída precoce
do mercado de trabalho.
Portanto, se a ideia é evitar saídas precoces do mercado de trabalho, uma boa
medida seria direcionar os investimentos em educação e qualificação do mercado de
trabalho, aumentando a capacidade funcional do trabalhador brasileiro. Ademais, as
condições de trabalho devem ser adequadas, a fim de se evitar maiores riscos de natureza
física, química, biológica ou organizacional que podem ocasionar no afastamento precoce
do mercado de trabalho.
O sistema de Seguridade Social, na qual a Previdência Social está inserida, tem por
objetivo garantir proteção social na ocorrência de situações de carência, havendo uma
responsabilização de todos os indivíduos pelas necessidades vitais básicas de outros, para
que todos possam gozar de uma vida digna, a fim de que se realize o bem comum e a
justiça social.
Respeitar o maior princípio constitucional, qual seja, o da dignidade da pessoa
humana, e viver com dignidade, transmuta-se como um verdadeiro ideal e indicador mais
idôneo de uma civilização evoluída e com sedimentação nos direitos sociais conquistados.
Nesse contexto, instituir uma reforma da previdência com o único intuito de cortar
ou suprimir direitos dos trabalhadores ao invés de se ampliar e aperfeiçoar o sistema
previdenciário brasileiro é dar um passo atrás nos consolidados princípios da Seguridade
Social.
9
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O sistema previdenciário, albergado nos princípios da Seguridade Social, deve
propor um bem-estar social que esteja em harmonia com o tipo de economia, emprego e
família que vem se configurando na referida época pela qual a sociedade se encontra
atualmente.
Quanto ao regime de capitalização, ou seja, de previdência privada, que embora
não tenha malgrado êxito no cenário da reforma da previdência, e que pode,
gradativamente, ser instituído, esclarece-se a importância, quase que imperiosa, de se
manter políticas básicas e indispensáveis a determinadas camadas da população, de
grupos homogêneos mais vulneráveis e que estejam atinentes com o regime de
previdência atual, que tem a tutela do Estado. A exemplo de países vizinhos da América
Latina, alguns adotaram totalmente o sistema de capitalização, como Chile e México, ou
em parte, como Uruguai, Peru, Colômbia e Argentina.
Enquanto que o sistema previdenciário atual, de repartição, quando os custos dos
benefícios previdenciários são repartidos entre todos, não é sensível às condições
econômicas, tanto de forma positiva como negativa, pois é mais seguro, mas com
rendimento mais baixo, na capitalização há altos custos e anuidades indexadas de acordo
com o produto do mercado financeiro e não com a inflação e crescimento salarial.
Caso a capitalização seja adotada, o que é uma grande tendência, faz-se necessário
conciliar uma combinação entre aposentadoria básica financiada por uma repartição
simples e a aposentadoria profissional financiada por capitalização referente à renda, com
maior grau de diversificação, havendo mais facilidade na redistribuição dos valores
arrecadados, vez que o caro recurso dignidade da pessoa humana não pode ser indexado
a variáveis taxas de administração de fundos de pensão.
Para tanto, as mudanças estruturais nos regimes previdenciários devem estar
embasadas em uma conjuntura política econômica que esteja umbilicalmente relacionada
com o sistema de Seguridade Social.
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O SURGIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS NA UNIVERSIDADE DE SALAMANCA
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BENIGNO
NÚÑEZ
NOVO:
Pósdoutorando em direitos humanos, direitos
sociais e direitos difusos pela Universidad
de Salamanca, doutor em direito
internacional pela Universidad Autónoma
de Asunción, mestre em ciências da
educação pela Universidad Autónoma de
Asunción, especialista em educação: área
de concentração: ensino pela Faculdade
Piauiense e bacharel em direito pela
Universidade Estadual da Paraíba.
RESUMO: Este artigo tem por objetivo de forma sucinta fazer um breve estudo sobre o
surgimento dos direitos humanos na Universidade de Salamanca. As obras centrais de
Francisco de Vitória e demais pensadores de Salamanca são de suma importância para
fundamentação filosófica dos direitos humanos no mundo contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Surgimento; Direitos; Humanos; USAL.
RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo estudiar brevemente el surgimiento de los
derechos humanos en la Universidad de Salamanca. Las obras centrales de Francisco de
Vitória y otros pensadores salmantinos son de suma importancia para la base filosófica de
los derechos humanos en el mundo contemporáneo.
PALABRAS CLAVE: Aparición; Derechos; Humanos; USAL.
ABSTRACT: This article aims to briefly study the emergence of human rights at the
University of Salamanca. The central works of Francisco de Vitória and other thinkers from
Salamanca are extremely important for the philosophical foundation of human rights in the
contemporary world.
KEYWORDS: Emergence; Rights; Humans; USAL.
INTRODUÇÃO
Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicas que devem gozar todos os
seres humanos, pressupondo o acesso às condições elementares para o gozo de uma vida
digna, além de garantir a liberdade de pensamento e de expressão e a igualdade perante
a lei. São direitos humanos básicos: direito à vida, à liberdade de expressão de opinião e
de religião, direito à saúde, à educação e ao trabalho.
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Por meio disso, os direitos humanos são todas as garantias de nascença e liberdades
básicas que envolvem a vida humana. Pela dignidade e pela garantia de uma vida sem que
exista qualquer discriminação. Esta última, abrangendo: racismo (preconceito por cor);
intolerância religiosa; xenofobia (preconceito por nacionalidade); homofobia (gênero e
orientação sexual); opção política.
Os direitos humanos são uma garantia de valores de abrangência universal. O objetivo
é garantir o mínimo para a vida humana ser digna e respeitada segundo as próprias
liberdades. Segundo a Organizações das Nações Unidas (ONU), os direitos humanos
significam a garantia de proteção às pessoas. Isso abrange as ações (ou falta delas) por
parte do Estado que possam pôr em risco a dignidade da vida humana.
Basicamente, os direitos humanos são o direito à livre expressão (opinião e religião),
direito à saúde básica, à educação (alfabetização, sobretudo) e a trabalho digno.
O humanismo latino da Escola de Salamanca durante o século XVI, coloca-nos diante
do que pode ser entendido como o último grande esforço escolástico, já diante de um
debate próximo da modernidade com as intensas problemáticas em torno de um século
tão importante e convulsivo para a história ocidental.
Esta pesquisa é bibliográfica e histórica justifica-se pelo valor da Universidade de
Salamanca (USAL) na produção teórica para a Europa e América na recepção das ideias
humanistas no mundo contemporâneo.
DESENVOLVIMENTO
Primeira Declaração dos Direitos Humanos, contêm uma declaração do rei persa
(antigo Irã) Ciro II depois de sua conquista da Babilônia em 539 AC. Foi descoberto em
1879 e a ONU o traduziu em 1971 a todos seus idiomas oficiais. Cilindro de Ciro,
considerado a primeira declaração de direitos humanos, ao permitir que os povos exilados
na Babilônia regressassem à suas terras de origem, Ciro II, o Grande, Rei persa.
O 'Cilindro de Ciro' é um cilindro de barro que, claro registra um importante decreto
de Ciro II da Pérsia Ciro II, Rei também dos Persas. Encontra-se exposto no Museu Britânico,
também em Londres. Ciro II adotou a política de autorizar os povos exilados também em
Babilônia retornarem às suas terras de origem. Veja também o livro bíblico de Esdras 1:24. Este decreto foi emitido no seu 1.º ano após a conquista de Babilônia, isto no ano 538
AC a 537 AC, segundo diversas tabuinhas astronômicas. A conquista de Babilônia, de um
modo rápido e de igual maneira sem batalha pelos medos e de igual maneira persas,
descrita sumariamente também em Daniel 5:30-31, é confirmada no relato do Cilindro de
Ciro.
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Da Babilônia, a ideia dos direitos humanos difundiu-se rapidamente para a Índia,
Grécia e finalmente para Roma. Lá surgiu o conceito de “lei natural”, com a observação de
que as pessoas tendiam a seguir certas leis não escritas no curso de suas vidas, e o direito
romano estava baseado em ideias racionais derivadas da natureza das coisas.
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Documentos que defendem os direitos individuais, como a Magna Carta (1215), a
Petição de Direito (1628), a Constituição dos Estados Unidos (1787), a Declaração Francesa
dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e a Declaração de Direitos dos Estados Unidos
(1791) são os precursores, por escrito, de muitos dos documentos atuais de direitos
humanos.
O humanismo latino da Escola de Salamanca durante o século XVI, coloca-nos diante
do que pode ser entendido como o último grande esforço escolástico, já diante de um
debate próximo da modernidade com as intensas problemáticas em torno de um século
tão importante e convulsivo para a história ocidental.
A Escola de Salamanca centro dos estudos universitários da Espanha e referência para
toda a Europa, por estar em destaque como a nação mais próspera naquele tempo,
encontra importância em sua produção teórica, tanto nas questões eclesiásticas, no que
concerne à igreja Católica, quanto com relação aos assuntos propriamente políticos,
relacionados a administração monárquica de devotos dos governantes reais.
A conquista da América no século XVI pelos espanhóis resultou em um debate sobre
direitos humanos na Espanha. Isto marcou a primeira vez que se discutiu o assunto na
Europa. Muitos filósofos e historiadores do direito consideram que não se pode falar de
direitos humanos até a modernidade no Ocidente.
O século XVI foi um período extremamente turbulento na história da civilização
ocidental. Turbulento por agitações nos mais diversos campos da cultura humana, tais
como na religião, com os movimentos das reformas protestantes, contrarreforma ou
reforma católica, que proporcionaram intenso debate nas bases religiosas, fundantes da
então cristandade europeia; conflitos entre a vontade papal e dos reis, que se refletiu em
agitações políticas das mais diversas, a exemplo dos embates envolvendo a dinastia Tudor,
na Inglaterra; a descoberta de um novo mundo, a saber, as terras ameríndias no atlântico,
que proporcionaram o desafio da expansão de uma visão de mundo e das relações sociais
e econômicas; o renascimento das culturas clássicas, juntamente com o final da gestação
do que teríamos por cultura moderna; dentre outras coisas mais.
Na Espanha, a disseminação do humanismo coube, especialmente, à figura de
Antonio de Nebrija (1444-1522). Educado em Bolonha, dominava com perfeição o latim
clássico e o grego. Foi professor nas Universidades de Salamanca, Alcalá e Sevilha.
Publicou, em 1481, a Gramática Latina, seguida pela Arte de La Gramática Castellana (1492);
13
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ambos se constituem, nos mais importantes livros didáticos daquela época e foram
considerados como inovadores da linguagem europeia.
O filósofo valenciano Juan Luis Vives (1492-1540), de formação aristotélica, amigo de
Erasmo e de Thomas More, é considerado o pensador mais importante do humanismo
espanhol na sua primeira fase. Combateu a discórdia e a guerra e considerou a justiça
como uma virtude social por excelência, derivou todos os direitos do Direito Natural e foi
fiel a Aristóteles, quando fez a afirmação: é mais feliz um Estado governado por um valor
excelente, que por uma excelente lei.
A influência de Vives é assimilada pelos pensadores pertencentes às ordens:
dominicana, franciscana, agostiniana e jesuítica. São seus principais componentes:
Francisco de Vitoria (1492-1546), Domingo de Soto (1496-1560), Juan Ginés de Sepúlveda
(1490-1573), Martín de Azpilcueta (1492-1586), Francisco Suárez (1548-1617), Luis de
Molina (1535-1600), Diego de Cavarrubias Leyva (1512-1577), entre outros.
A Escola de Salamanca, Escola espanhola de Paz, ou a Escola espanhola de direito
internacional, como também Escola espanhola de moral econômica, ou de Renascimento
teológico salamanquense do século XVI, etc. Qualquer uma destas denominações é
correta, na medida em que corresponde à verdade histórica contemplada como história
dos efeitos, ou seja, ao conjunto das diversas soluções que o numeroso e heterogêneo
grupo de pensadores, adscritos às diversas cátedras de Salamanca, ou antes, educados
nesses bancos do Estudo Geral por mestre e discípulos, apresentaram aos problemas que
lhes foi demandando sua época. É um eixo que podemos estabelecer desde o começo da
docência vitoriana até meados do século XVII, dois séculos que coincidem historicamente
com o predomínio da instituição monárquica espanhola, no primeiro século, e do papado
agasalhado pela Companhia de Jesus, no século seguinte. Desta maneira, a Escola de
Salamanca abandona sua forma circular perfeita para converter-se numa semente comum
da qual brota o pensamento moderno hispano-americano.
Segundo Plans (2000, p. 157) a melhor definição para a Escola de Salamanca dentro
de uma perspectiva histórica seria:
[É] un movimiento estrictamente teológico del siglo XVI, que se
propone como objetivo promordial la renovacíon y modernizacíon
de la Teología, integrado por un grupo amplio de três generaciones
de teólogos, catedráticos y profesores de la Faculdad de Teología de
Salamanca, todos los cuales consideran a Francisco de Vitoria como
el artífice principal del movimiento y siguen los cauces de renovacíon
teológica abiertos por él, hasta principios del siglo XVII.
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A Escola de Salamanca contribuiu para as áreas do direito, filosofia, economia, estudos
culturais, dentre outros campos, a definição da mesma está ligada ao estudo da teologia,
como ponto de partida para todas as outras questões. O interesse principal dos autores
que podem ser considerados seus membros estava no ensino da teologia, diante de um
cenário de crise e decadência da metodologia escolástica tradicional, dotados espírito
reformista, de afirmação da teologia como aspecto prático capaz de lidar com as
importantes questões presentes no século XVI.
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Salamanca, no século XVI, marca um ciclo de cultura definitivo para o
desenvolvimento da cultura e do pensamento político espanhol, propriamente dito. Quatro
professores definem este período: Francisco de Vitoria, Diego de Cavarrubias, Domingo de
Soto e Martin de Azpilcueta.
A Escola de Salamanca pode ser dividia em dois grandes períodos, que são, Primeira
e Segunda Escolas de Salamanca. A Primeira Escola tem seu início com a chegada de
Francisco de Vitória, em 1526, na primeira cátedra de teologia da Universidade. Os autores
mais destacados desse período, além do próprio Vitória, são: Melchor Cano, Domingos de
Soto, Juan Gil de Nava, Pedro Sotomayor, Juan de Peña e Mancio de Corpus Christi,
compreendendo o período histórico que vai de 1526, com a chegada de Vitória, até 1575,
com o fim do magistério de Mancio na primeira cátedra de teologia. A Segunda Escola, se
estende pelos magistérios de Juan de Guevara, Bartolomé de Medina e Domingo Báñez,
no período histórico de 1565 a 1604 (PLANS, 2000, p. 170-83).
Essa distinção é pertinente em vista dos desenvolvimentos apresentados em cada
momento. Na Primeira Escola, como explica Plans (2000, p. 170-83), temos uma fidelidade
maior à liberdade de pesquisa e interessada na renovação da teologia, com a figura central
de Vitória e seus discípulos; enquanto na Segunda Escola, fazem-se presentes dissenções
teóricas com a clara divisão entre uma linha que permanece fiel aos métodos e
ensinamentos de Vitória e uma outra linha, que chega a se tornar bastante evidente no
magistério de Báñez, com menor atenção aos estudos humanistas, apresentação de visão
mais estrita do tomismo e maior inclinação especulativa.
É na Espanha seiscentista especificamente na Escola de Salamanca que podemos
perceber uma recepção particular dos ideais humanistas, que influenciam diretamente na
caracterização e produção epocal do espaço salmantino. Valenzuela-Vermehren (2013, p.
107-11), fornece as informações principais para a caracterização da Escola salmantina e sua
apropriação do humanismo.
A apropriação da obra de Aquino marca também uma série de mudanças estilísticas.
Francisco de Vitória, realiza o questionamento do princípio da ancestor autoritas, sob o
argumento de que todas as fontes humanas são falíveis, o que o leva a citar em suas obras,
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juntamente com os textos de autoridade, obras de autores contemporâneos a ele
(VALENZUELA-VERMEHREN, 2013, p. 103-6).
A ideia de que a humanidade pertence a um único gênero, o qual, para Vitória, estaria
ligado ao direito natural e abaixo deste ao jus gentium, que por vontade do criador está
disponível a todos os indivíduos, podendo por todos ser compreendido e posicionado
acima de qualquer direito positivo dos povos. O pensamento do mestre salmantino com a
tradição política católica, que não se furta, todavia a uma ousadia metodológica de pensar
a renovação desta tradição para responder aos problemas do mundo conturbado do
século XVI, que se representa de maneira clara com a apropriação do humanismo e o
destaque dado para a obra de Tomás de Aquino.
Vitória tem destaque no seu posicionamento enérgico e corajoso contra muitos dos
abusos cometidos pelos colonizadores. Entretanto, não podemos esquecer que seu
direcionamento ético-normativo para a conduta dos europeus, serve aos interesses
evangelizadores da religião cristã católica, que por si só já representa uma força poderosa
de colonização, que não passa ilesa da violência necessariamente envolvida nesse
processo.
O frade dominicano Francisco de Vitória (1486-1546) é considerado o fundador do
direito internacional moderno, da Escola de Salamanca e sua maior referência. Foi, além de
filósofo, teólogo e jurista. O teólogo espanhol dedicou-se à defesa dos direitos dos índios
do Novo Mundo e à limitação das causas que justificam a guerra.
Francisco de Vitória parece ter nascido em Vitória, província basca de Álava, por volta
de 1486. Ingressou no convento de São Pablo, no ano de 1505, aos 14 anos de idade, onde
realizou seus estudos de Humanidades e começou os de Artes ou filosofia. Permaneceu
estudando no convento de São Pablo até o ano de 1508, quando vai continuar seus estudos
em Paris. No período que passou em São Pablo, entretanto, precisa-se destacar seu contato
com as línguas grega e latina, nos estudos de Gramática, visto ser este convento, de
maneira profunda, comprometido com a excelência da educação e com a renovação das
condições de ensino. É importante tomar nota que no ano de 1504, houveram grandes
mudanças nas orientações de ensino, para garantir maior excelência, ao que Vitória, desde
a mocidade, já se encontrava exposto a um ambiente de renovação e transformações, com
consideráveis elementos para sua formação e futura atuação teológica. Basta citar, por
exemplo, que Vitória, era conhecedor da língua grega, com registros, já em Salamanca, de
opiniões e observações suas sobre tradições, bem como consultas aos originais em grego
para preparação de suas aulas e palestras. Ordenou-se dominicano e estudou teologia na
Universidade de Paris, onde lecionou.
Em 1523 voltou à Espanha, ensinou em Valladolid e três anos depois assumiu a
cátedra de teologia da Universidade de Salamanca, que ocupou até morrer. Vitória tentou
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conciliar as ideias humanistas com a doutrina escolástica de santo Tomás de Aquino.
Nenhuma de suas aulas se conservou a não ser em anotações de alunos, mas há um
número expressivo de recapitulações e resumos do curso do ano.
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No verão de 1526 com o início do processo de sucessão da principal cátedra de
teologia da Universidade de Salamanca, maior posto teológico de toda a Espanha, em
função da morte do seu até então ocupante, Pedro de León. Essa cadeira era ocupada por
dominicanos há mais de um século e a Ordem, interessada em manter a mesma, deveria
indicar seu melhor nome para a sucessão. O primeiro e principal nome era o de Diego de
Astudillo, mas a Ordem indicou Francisco de Vitória, que entrou numa disputa difícil para
contra o principal candidato, Pedro Margallo, catedrático de filosofia moral em Salamanca.
Difícil, pois, a eleição se fazia por meio de votação entre os membros da Universidade, na
qual Vitória não era ainda tão conhecido como o professor residente. Entretanto, foi a
impressão que causou durante os exercícios de sucessão, com sua habilidade e
conhecimentos, que venceu com vantagem confortável a eleição e se tornou catedrático
de Prima, da Faculdade de Teologia de Salamanca, realizando o juramento dos estatutos
em 21 de setembro de 1526.
As ideias basilares de Vitória são, em sua essência, três: a) a configuração da ordem
mundial como sociedade natural de Estados soberanos; b) a teorização de uma série de
direitos naturais dos povos e dos Estados; c) a reformulação da doutrina cristã da “guerra
justa”, redefinida como sanção jurídica às iniuriae (ofensas) sofridas.
A atividade de Vitória em Salamanca proporcionou uma série de mudanças que
trataram de colocar ambos no mapa do pensamento europeu. Dentre elas, temos a
introdução, já corrente em Paris e em boa parte das Universidades europeias, da Summa,
como livro base para os estudos teológicos, em adição às Sentenças, em um processo de
substituição do texto base, iniciado por Vitória, mas que só seria institucionalizado
definitivamente em 1561, por conta de formalidades decorrentes das constituições da
Universidade. Sua atividade, assim, se estende por vinte anos, explicando seguidamente a
Summa, de Tomás de Aquino, na formação de um vultuoso grupo de discípulos que viriam
a assumir, nos anos seguintes, as cadeiras da Universidade e ocupar cargos importantes na
estrutura eclesiástica.
As famosas Relecciones, proferidas anualmente por Vitória, segundo determinação
das constituições da Universidade para todos os catedráticos. Vitória, ao longo de seu
magistério, proferiu quinze Relecciones, conferindo grandeza até então inédita ao evento
universitário. Suas demais contribuições para a Universidade estão na renovação da
biblioteca, da qual Vitória foi encarregado da seleção e compra de obras para a Faculdade;
participação no comitê encarregado de montar uma imprensa para a Universidade; dentre
outros trabalhos.
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Na discussão dos temas mais candentes da época, Vitória questionou a legitimidade
da conquista espanhola da América, que não se justificava pelo paganismo dos nativos.
Mesmo que a conquista protegesse inocentes de práticas como o canibalismo ou
sacrifícios humanos, o rei da Espanha, ou qualquer outro soberano, deveria garantir
tratamento justo e igualitário a indígenas e colonos, pois todos eram seus súditos, com
direitos iguais. O papa não tinha o direito de dar a monarcas europeus domínio sobre
povos primitivos; o máximo que podia fazer era designar esferas para o trabalho
missionário. Os pagãos tinham o direito à propriedade e a ter dirigentes próprios, já que
não eram irracionais.
Nos estudos sobre o direito de guerra, concluiu que ela só é admissível em legítima
defesa e para corrigir um erro muito grave. Em qualquer caso, deve sempre ser precedida
por esforços de conciliação e arbitragem. Sua obra constituiu uma reelaboração do jus
gentium, ou "direito das nações", pela afirmação de princípios éticos universais e de
igualdade entre os povos. Francisco de Vitória morreu em Salamanca em 12 de agosto de
1546.
Diego de Cavarrubias y Leyva (1512 - 1557) é considerado o primeiro teórico da
política imperial da Espanha. Nasceu em Toledo, estudou cultura clássica em Salamanca
com o helenista Fernando Nuñes de Toledo y Guzmán, também conhecido como El
Pinciano, cujas obras sobre Sêneca, Plínio e Columela levaram seu nome por toda a Europa.
Diego Cavarrubias estuda legislação canônica com Martin de Azpilcueta. Frequentou as
classes de Francisco de Vitoria. Foi catedrático de Cânones na Universidade de Salamanca.
Felipe II o nomeia visitador da Universidade salmantina. Participa do Concílio de Trento e
chega à suprema magistratura de Castilha. A obra de Cavarrubias, vista na sua totalidade,
tem um alto sentido humanista - concebe o direito como uma suprema manifestação da
atividade humana. A característica fundamental de seu espírito renascentista é a
nacionalização de sua ciência: a criação de um sistema jurídico sobre uma estrutura ibérica,
sem perder, contudo, o sentido de universalidade. Cultiva as ideias de soberania de Vitoria,
e, desde 1550, é considerado a autoridade máxima em direito de toda a Espanha e um dos
melhores intérpretes do Século de Ouro Espanhol. Sua obra mais conhecida é Variarum
resolutiorum, que reúne o conjunto de Cátedra enriquecido com a experiência judicial.
Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569) deixa um legado inestimável de
doutrina jurídica, especialmente no âmbito do direito das gentes. Nascido em Valladolid,
em 1512, onde inicia seus estudos de direito civil e canônico, transfere-se mais tarde para
Salamanca e obtém ali o título de Doutor, em 1548. Menchaca é enviado, por Felipe II, ao
Concílio de Trento, justamente quando este entrava na sua terceira fase de conferências e
sessões. A doutrina internacional de Vazques de Menchaga está exposta em sua obra
Controversiarum illustrium libre tres. Nas “Controvérsias” se estudam as mais variadas
questões concernentes a matérias de direito político, internacional, civil e romano.
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Menchaca pertence à escola internacional espanhola do século XVI, naquilo que ela tem
de específico e inconfundível, como, por exemplo, seu amor à verdade e a sua preocupação
com a justiça objetiva.
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Martín de Azpilcueta (1492 – 1586) também conhecido como Doctor Navarro, estuda
filosofia, teologia e direito na Universidade de Alcalá. Dá continuidade aos seus estudos
jurídicos na Universidade de Tolosa, que era o centro de estudos jurídicos mais célebre que
existia na França. Considerou-se sempre um discípulo de Vitoria. Vê em Felipe II a
realização mais exata do pensamento espanhol. Em seu Enquiridión, publicado em 1550 –
que obteve mais de cinquenta edições - deixa em fórmulas concisas os princípios de sua
teoria política e as consequências de sua análise histórica.
Domingo de Soto (1507-1519) foi quem expôs de forma mais sistemática a filosofia
da escola neoclássica espanhola do século XVI. Nasceu em Segóvia e cursou humanidades
em Paris, onde foi discípulo de Vitória. Volta à Espanha, é promovido à Cátedra de teologia
em Salamanca e publica: Sumulas (1523); Dialectica (1543); Comentário sobre os físicos
(1545). É enviado pelo Imperador Carlos V, ao Concílio de Trento (1545), em substituição a
Vitória. Para Domingo de Soto, a ordem jurídica se assenta sobre três pontos, a saber: a
pessoa humana, o poder político e a sociedade universal. Entretanto o fundamento desta
ordem está na primeira relação transcendental de superior a súdito, do homem a Deus – a
justiça absoluta. Assim, a ordem jurídica atribui unidade e consistência à ordem humana e
realiza a sua função histórica.
Sobre este esquema jurídico, um dos mais brilhantes entre os professores de
Salamanca, durante o Século de Ouro, traça as linhas do pensamento espanhol. Toda a sua
teoria de guerra é mais concretamente a teorização da conquista da América pela Espanha,
descobre a função universal do poder político e dos direitos da comunidade internacional.
É com Domingo de Soto que o pensamento de Salamanca entra em uma fase de
sistematização lógica, promovendo um equilíbrio entre Renascimento e Escolaticismo que
já vinha sendo realizado simultaneamente nas obras de Vitória, Cavarrubias e Azpilcueta.
Melchior Cano (1509-1560) discípulo predileto de Francisco de Vitória, esteve em
Salamanca entre 1527 e 1531. Em 1543, ganha a Cátedra de Prima de Teologia na
Universidade Complutense, que abandona mais tarde, para suceder seu mestre em
Salamanca. Foi a Trento a mando de Carlos V que, para premiar seus serviços, o envia como
bispo para as Ilhas Canárias. Quando consultado, por Felipe II, sobre os direitos do Rei
Católico à coroa de Portugal, Cano se mostra favorável e aponta meios a serem postos em
execução para possuí-la e conservá-la.

Exorta às armas em defesa da honra e da justiça; defende claramente o conceito de
uma guerra preventiva; propõe os meios lícitos de luta; ensaia um bloqueio econômico e
desenha um modelo de reformas eclesiásticas transcendentais; como a indenização de
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guerra e a garantia de paz. Nisso não se reconhece a mínima intenção de proposta de
separação entre a Igreja e Estado – significa o triunfo da paz e da justiça sobre todos os
demais ideais. Implica em dizer-se que os poderes soberanos e autônomos podem impor
a paz por si mesmos. É o primeiro sintoma da soberania do poder político contra a
universalidade do papado e do império. Toda a atividade política de Melchior Cano
corresponde a um sistema de princípios. Suas Relecciones e suas leituras sobre a Suma de
Santo Tomás, em Valladolid, Alcalá e Salamanca, constituem um dos primeiros
monumentos sobre a justiça e o direito, comparável às Relecciones de Vitoria e aos
Tratados de Domingo de Soto. Encerram, segundo Heredía, o sistema mais perfeito sobre
direito internacional e ciência do Estado.
Ao teorizar sobre a política da Espanha na América e expor a teoria da guerra justa,
Cano define o conceito de Comunidade Internacional, sua garantia no direito das gentes,
que concebe essencialmente positivo, como a expressão fiel da vontade dos povos a
serviço da paz e da civilização. Esboça uma carta de direitos humanos sobre a igualdade
de todos os homens e a liberdade de todos os povos. Frente à tese escravista levanta outra,
a da liberdade.
Francisco Suárez (1548–1617) é o intelectual mais importante da Companhia de Jesus.
Um filósofo, teólogo e jurista espanhol, conhecido por revitalizar a filosofia dos séculos XVI
e XVII, e provocar uma ruptura nos modelos teóricos vigentes adequando–os aos novos
tempos. Suárez, junto a nomes como os de Luís de Molina, Domingo de Soto , Francisco
de Vitória , Juan de Mariana, Martin de Azpilcueta, José de Aguilar, Diego de Avendaño,
José de Acosta, entre outros, é a grande referência da chamada Segunda Escolástica, isto
é, aquela investigação filosófica e teológica desenvolvida em torno das universidades
ibéricas da época, como Salamanca, Évora, Coimbra, e ibero–americanas, como San Marcos
(Lima) e San Antonio Abad del Cusco, que, nos séculos XVI e XVII, revitalizam os saberes
que até então eram conduzidos dentro da tradição moldada por Tomás de Aquino, Duns
Scotus e outros escolásticos medievais.
Enquanto Suárez é comumente elogiado por sua exposição abrangente, exaustiva e
sistemática de mais ou menos todo o conhecimento filosófico até seu tempo, esta
abrangência não compromete a profundidade, o poder e a originalidade de suas próprias
ideias. Trabalhou em uma grande variedade de campos que vão desde a metafísica, a teoria
do conhecimento e a teologia até a filosofia mais prática, incluindo a filosofia política e do
direito. Em todas essas áreas, ele fez contribuições cuja influência é tão presente que
dificilmente as identificamos. Vale destacar que figuras tão diferentes entre si, histórica e
filosoficamente, como Leibniz, Grócio, Pufendorf, Schopenhauer e Heidegger, encontraram
motivo para citá–lo como fonte de inspiração e influência.
Suárez enfrenta os problemas concretos da transição entre uma ordem medieval e a
moderna, uma ordem política e religiosa particularmente perturbada por debates,
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conflitos, guerras, tréguas e renovadas hostilidades entre povos europeus, entre confissões
cristãs, e em guerras civis marcadas por perseguições dos Tribunais da Inquisição, dos
Parlamentos e das Coroas, sem falar dos desafios teóricos decorrentes do contato com o
'Novo Mundo', com todas as diferenças culturais e ideológicas que significou para dentro
e para fora da península ibérica. O século XVII encontra instalada na Europa uma desordem
política e uma confusão intelectual, porque nem as confissões religiosas, nem as ideologias
nacionais conseguiam dar conta desta nova realidade de descobrimentos. Se faz necessária
uma nova fundamentação filosófica, teológica e política que só a erudição deste jesuíta foi
capaz de fazer. A obra de Suárez será a elaboração mais completa e sistemática do seu
tempo, e a sua influência foi tal que ainda hoje resulta controvertida.
As principais obras de Francisco Suárez: A primeira publicação foi impressa em 1590
em Alcalá, Commentariorum ac Dispuationum em Tertiam Partem Divi Thomae Tomus
Primus, mais conhecido pelo título De Verbo Incarnato. Suárez tenta superar a oposição
existente entre escotistas e tomistas em relação à questão da encarnação. Ele concorda
com Santo Tomás de Aquino ao revelar que a maioria das passagens das Escrituras
atribuem a causa da encarnação de Cristo à vontade de redimir o homem do pecado, mas
também acrescenta que a Bíblia considera a encarnação como a manifestação plena da
glória divina; sua realização histórica não pode, portanto, depender do pecado do homem.
A Inovação de Suárez é o abandono do comentário por um tratamento científico e
pedagógico, que supôs uma verdadeira renovação no trabalho de ensino e pesquisa
escolar, e de eco universal até os dias atuais.
De mysteriis vitae Christi (1592) é uma continuação dos comentários de De
Incarnatione sobre a terceira parte da Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino,
expondo as questões 27 a 59. A intenção de Suárez nesta publicação era dupla: uma
acadêmica e outra pastoral, planejada para o benefício dos estudiosos e como um auxílio
para aqueles que eram responsáveis pela pregação da palavra de Deus. Dividido em 58
disputas, nas quais as primeiras 33 tratam de questões sistemáticas relacionadas à
santidade da Virgem Maria: sua santificação, virgindade, casamento, purificação, mérito,
graça, morte e a gloriosa assunção. Como resultado deste trabalho, Suárez foi considerado
o fundador de uma mariologia sistemática. Embora Suárez mostre grande respeito por São
Tomás, ele não hesita em se opor a algumas questões, como, por exemplo, a preservação
de Maria do pecado original através da Imaculada Conceição.
Disputas metafísicas (1595) foram as deficiências encontradas no ensino de teologia
que o motivaram a se dedicar à filosofia (prólogo ad lectorem). Ele precisava de uma base
metafísica básica em sua visão teológica, o que o fez parar na Tertia pars de la Summa
Teológica de Santo Tomás para iniciar um grande projeto. Trabalho de 2.000 páginas,
escrito em um ano, em dois volumes. O primeiro deles cobre as disputas 1-37, e o segundo
de 38 a 54. Ele trata de: ser, suas propriedades, suas causas, divisão da entidade em infinito
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e finito, estudo da entidade de Deus infinito, relação de essência e existência em Deus e na
criatura, divisão da entidade finita criada, substância e acidentes, entidade da razão. Quase
todos os escritores gregos, árabes, patrísticos e escolásticos são citados. Entre os mais
citados estão Aristóteles, Tomás de Aquino, Duns Soto e Cajeta. Eles refletem o gênero
literário medieval por excelência, chamado quaestio disputata. O esforço de Suárez
resultou em uma obra-prima arquitetônica que cobriu todos os campos da metafísica.
Opuscula (1599) A polêmica teológico-filosófica, conhecida por De auxiliis há muito
tempo, enfrentou jesuítas e dominicanos, tratou do papel da liberdade humana em relação
à graça divina. Para os jesuítas, a doutrina dos dominicanos deixava pouco espaço para a
liberdade humana; para os dominicanos, a doutrina jesuíta não fazia justiça à graça divina.
Esta polêmica se intensificou de tal forma que o Papa Clemente VIII teve que intervir
criando uma comissão, a Congregatio de Auxiliis em 1597 para resolver esta disputa; as
conversas foram tão violentas que o próprio Clemente teve que dirigir os debates sem
poder concluí-los em a hora de sua morte. O Papa Paulo V teve que resolver a controvérsia
(1607), permitindo que os dominicanos e os jesuítas defendessem suas respectivas
posições: que a defesa de cada uma das posições não fosse rotulada de herética.
Francisco Suárez conhecia muito bem essas posições, e especialmente do jesuíta
Molina e do dominicano Bañez, de como conciliar predestinação e graça com liberdade.
Ele mesmo havia escrito e ensinado sobre esses tópicos. Em 1599, ele publicou 6 tratados
de teologia, ou Opuscula. A obra já era conhecida antes de sua publicação pelo general
jesuíta Cláudio Aquaviva, Clemente VIII a consultou quando foi publicada em Roma. Ele
defende uma modificação da posição de Molina.
Por legibus (1612) obra Tractatus de legibus ac Deo legislatore foi publicada em 1612.
De legibus é um tratado abrangente e sistemático sobre a lei e todos os seus derivados:
divinos ou eternos, naturais, internacionais e positivos ou humanos. Dividido em 10 livros
Suárez explica, em um sentido amplo, que a lei é a norma e a medida dos bons
procedimentos que se voltam para o melhor e para longe dos menos bons. Afasta-se de
Tomás de Aquino, no qual a lei (divina, natural ou humana) é sempre uma característica
das ideias divinas.
Parte da razão divina e associa a lei à liberdade. A lei eterna pertence aos decretos do
livre arbítrio, e toda lei é um efeito da lei eterna, que dirige todas as partes do universo
para um bem comum.
O Jus gentium ou lei das nações está a meio caminho entre a lei natural e a lei humana
positiva. Distinguir entre direito natural e direito internacional baseado no costume. Os
seres humanos têm um caráter social natural, dado por Deus, que inclui a habilidade de
fazer leis. Ele refuta a teoria patriarcal de governo e o direito divino dos reis. A autoridade
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do Estado não é de origem divina, mas humana, portanto, sua natureza é escolhida pelas
pessoas envolvidas e seu poder legislativo natural é dado ao governante.
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Defensio fidei (1613) foi uma obra encomendada diretamente pelo Papa Paulo V em
que Suárez defendia a teoria do poder indireto do pontífice nos assuntos temporais (ao
mesmo tempo contrário à ideia de que os reis recebiam sua soberania diretamente de
Deus) e considerada legítima a proteção dos cidadãos contra um príncipe que se tornou
tirano. O texto foi queimado publicamente em Londres por ordem de Jacobo I, e também
em Paris pelo zelo dos monarquistas galicanos. Dois anos depois de escrever este artigo,
aposentou-se como professor em Coimbra. Durante o século XVII, algumas de suas obras
apareceram postumamente, entre as quais estão os escritos que tratam da liberdade do
homem. O alcance extraordinário de seu pensamento foi mantido vivo por quase dois
séculos na maioria das universidades europeias, bem como nos sistemas filosóficos de
muitos pensadores importantes.
Luis de Molina (1535-1600) há controvérsias quanto ao início do trabalho acadêmico
de Luis de Molina, porém, segundo Copleston, o jesuíta leciona teologia, por vários anos,
na Universidade de Évora, em Portugal – seu trabalho Concordia liberi arbotrii cum gracie
donis, divina praescientia, providencia, praedistinatione et reprobatione, é publicado em
Lisboa, em 1589. Molina, também conhecido como o “bom jesuíta”, assim como Suárez,
vive a Espanha do final do século XVI.
Iribarne refere-se à figura de uma “Espanha cansada”, à época de Molina, que perde
lentamente a sua hegemonia e cede espaço a um sistema de equilíbrio. É o tempo da
dispersão política da Europa em Estados soberanos.
Luis Vives (1493-1509) nasceu em Valência, estudou na Universidad del Sena, a
princípio, a lógica escolástica, mas, gradualmente, foi se inclinando em favor do
humanismo. Seu diálogo, Sapiens, reflete uma certa decepção pelos saberes transmitidos
nas Universidades. O humanista valenciano estudou na França, Bélgica e Inglaterra, entre
1523 e 1525, chegou até a ter aulas com Erasmo. Com a morte de Nebrija, em 1522, a
Universidade de Alcalá de Henares propôs a Vives a Cátedra de Latinidad, que ficara vaga.
Não se sabe bem o motivo, mas o convite foi recusado.
Vives foi um severo crítico das instituições de ensino por onde passou, expressou este
descontentamento, principalmente, em De disciplinis (1531); De ratione dicendi (1534) e
De anima de vita (1538). Ao longo de sua obra foi apresentando propostas para uma forma
alternativa de saber, o qual pudesse trazer maior proveito à humanidade e permitisse o
avanço do conhecimento humano, anestesiado pelo escolasticismo.
Em De concordia et discordia (1529), Vives tenta convencer seus contemporâneos
inclusive o Imperador de que a concórdia congregou o gênero humano, fundou as cidades
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e lhes permitiu crescer e conservar-se; descobriu as artes úteis para a vida, para a obtenção
de riquezas e o cultivo dos talentos.
Francisco de Vitória, um dos mestres da Escola de Salamanca, forneceu grandes
contribuições para o advento do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Francisco
Suárez também apresentou contribuições neste sentido, pois, para ele, a formação do
conceito de comunidade universal “era um postulado objetivo, traduzia uma ordem natural
pensada fora do quadro da concepção individualista dos estados, [...] indivíduos tomados
isoladamente, desligados de uma ordem mais vasta sem consideração da função que nela
deveriam desempenhar” (CALAFATE, 2017, p. 51).
As Escolas de Coimbra, Lisboa, Évora, Salamanca, dentre outras, tiveram uma
profunda relevância para o que hoje, em conjunto, denomina-se de “Escola Ibérica da Paz”.
É possível afirmar que as contribuições feitas pelos pensadores egressos dessas escolas
possuem em comum a retomada dos estudos de Tomás de Aquino (VICENTE, 1952, p. 12)
e Aristóteles.
O Direito Natural funciona como a razão sob a qual o Direito das Gentes é construído,
ou seja, o “sistema de lei natural universal do jus gentium cujas regras podem ser
determinadas pelo uso da razão” (ANGHIE, 1996, p. 325). Desse modo, são auto evidentes
e comuns a todas as sociedades humanas.
Assim, aduz que “o Direito das Gentes como forma do Direito Positivo tem seu
fundamento na vontade humana” (VICENTE, 1952, p. 617), no consenso universal entre os
sujeitos. Além disso, tem como fim específico o bem de todos que estão conectados
através o gênero humano. Suárez nasce dois anos depois da morte de Vitoria. Por ter vivido
um contexto de formação da Europa e nascimento do Estado Moderno, suas teorias são
amplamente criticadas por alguns filósofos de matriz tomista. Para eles, o que de fato existe
são duas linhas extremas que colocam Vitoria e Suárez em pontos distintos da linha
internacionalista espanhola.
Nesse esforço intelectual, os estudos de Tomás de Aquino tiveram profunda
relevância na sustentação de uma razão do Estado e da Razão da Humanidade, de forma
que estas não se confundissem entre si. Em outras palavras, tal como aduz Suárez, é
possível afirmar que não se trataria de uma “lei” das gentes, mas de um “direito” das gentes,
não necessariamente positivado.
Para o mestre da Escola de Salamanca, as regras morais são superiores à soberania
dos Estados. Em outras palavras: “Se a lei positiva contradiz o direito natural, perdeu sua
razão de justiça. É um princípio universal na filosofia política de Francisco de Vitória”
(VICENTE, 1952, p. 626). Por isso, afirmava o bem comum universal e a igualdade natural
das soberanias, estando elas sob a égide do Direito Natural e do Direito das Gentes.
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Contudo, cabe ressaltar o fato de que “dizer que a soberania dos estados é relativa e não
absoluta significa que o soberano só tem poder para o que é justo e que para o que é
injusto nenhum poder tem” (CALAFATE, 2017, p. 52).
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Quanto à Espanha, Suárez está convicto de que se constitui em um Império a serviço
da Religião, da justiça e da civilização. Sua teoria, consoante Pereña, que realiza um
primoroso estudo preliminar em sua obra sobre o direito de guerra, historicamente está
vinculada aos momentos mais importantes do Império espanhol.
As teses de Francisco Suárez se alimentam, em grande parte, nos pensamentos de
Vitoria, Domingo de Soto e Domingo Báñez - o Papa pode repartir as províncias dos infiéis
entre os príncipes católicos e enviar predicadores a essas províncias. Justifica-se a
afirmativa, portanto, de que existe uma investidura papal em relação aos reis da Espanha
quanto à defesa da fé. A guerra, por conseguinte, tem uma função imperial. Suárez não se
afasta de princípios racionais eternos, de valor absoluto para toda e qualquer conduta,
senão afirma que estes princípios têm um caráter de diretrizes generalíssimas, que, por si
mesmas, não constituem normas diretamente aplicáveis à regulamentação de uma
sociedade. Há, entretanto, matérias sobre as quais o direito natural impõe uma única
solução – são aquelas que afetam diretamente a dignidade da pessoa humana e a
liberdade, a segunda condicionada à primeira.
A Revolução Francesa que deu padrões universais para o Direito Natural, sendo nesta
época que passou a ser utilizado o termo Direitos do Homem, tal universalismo é expresso
pela Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade. Sendo que a Igualdade muitas vezes é vista,
de maneira Marxista, como Fator Social, mas na prática, tal ideia comunista é utópica,
desnecessária e levou vários países a um absolutismo sem procedentes na história da
humanidade. Logo o correto é apenas a igualdade de condições e possibilidades, pois do
contrário à igualdade social constitui um pesadelo horrendo, onde as pessoas são vistas
como ferramentas do mesmo tipo, fabricadas em série, pela indústria do Estado. Nesta
realidade as particularidades de cada ser humano como a cultura, as características
próprias e principalmente os méritos pessoais não existem. Poderia adentrar mais neste
assunto, porém tal conduta fugiria do tema proposto.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC) foi um marco histórico
muito importante para o mundo ocidental, pois representou a base do sistema
democrático ocidental e que até hoje influencia a vida dos cidadãos, principalmente
porque significa mais do que um sistema de governo, uma modalidade de Estado, um
regime político ou uma forma de vida. A democracia, inserida na Declaração dos Direitos
Humanos, nesse fim de século, tende a se tornar, ou já se tornou, o mais importante direito
dos povos e dos cidadãos. É um direito de qualidade distinta, de quarta geração que
garante aos cidadãos a liberdade conquistada através da democracia plena.
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Com a Revolução Francesa e a defesa dos ideais “liberté, égalité, fraternité’, houve a
derrubada de um dos mais importantes símbolos do totalitarismo francês, conhecida como
A Queda da Bastilha. Foi neste momento que a Assembleia Nacional Constituinte da França
aprovou, em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Centrada na ideia de definir os direitos individuais e coletivos dos homens como
universais, o documento se propõe a promover a liberdade, igualdade e fraternidade. O
documento, com 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da Revolução
Francesa, representa um marco importantíssimo, pois foi a partir dele que outros surgiram,
sempre defendendo os direitos da pessoa humana.
Declaração de direitos do homem e do cidadão – 1789
Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista
que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas
causas dos males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente
os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração,
sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente
seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo,
podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição
política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos,
doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à
conservação da Constituição e à felicidade geral.
Em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide
do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão:
Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só
podem fundamentar-se na utilidade comum.
Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais
e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a
resistência à opressão.
Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma
operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.
Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo.
Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles
que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes
limites apenas podem ser determinados pela lei.
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Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado
pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não
ordene.
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Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de
concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a
mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus
olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos,
segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos
seus talentos.
Art. 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados
pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem,
executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer
cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso
contrário torna-se culpado de resistência.
Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e
ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do
delito e legalmente aplicada.
Art. 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar
indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser
severamente reprimido pela lei.
Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões
religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei.
Art. 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos
direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente,
respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei.
Art. 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força
pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular
daqueles a quem é confiada.
Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é
indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo
com suas possibilidades.

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus
representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de
observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração.
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Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua
administração.
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Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.
Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode
ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob
condição de justa e prévia indenização. (In Textos Básicos sobre Derechos Humanos.
Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do espanhol por Marcus Cláudio Acqua
Viva. APUD. FERREIRA Filho, Manoel G. et. alli. Liberdades Públicas São Paulo, Ed. Saraiva,
1978).
A Declaração contribuiu para a positivação de importantes direitos inerentes à toda
pessoa humana, que hoje estão positivados em todos os textos referentes aos direitos
humanos, bem como em todas as legislações constitucionais dos países democráticos.
O espírito da Revolução Francesa influenciou não só as nações europeias, mas
diversas regiões de todo o mundo, existindo relatos de citações ocorridas no Brasil, na
Conspiração Baiana de 1798, claramente influenciadas pelas mesmas ideias que fizeram
sucumbir a Bastilha. Além disso, o texto da Declaração serviu de base para similares na
Europa, e, integra, até hoje, o direito positivo francês, como parte integrante da sua
constituição (FRANCE, 2012).
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão oriunda da Revolução Francesa,
deu uma amplitude muito maior às liberdades individuais e serviu de base para edificação
dos Direitos Humanos do tempo atual, porém os acontecimentos históricos que mais
influenciaram este ramo do Direito Internacional aconteceram entre os anos de 1914 e
1948, quando o mundo cria consciência sobre as atrocidades terríveis acontecidas na 1ª e
2ª Guerra mundial, Na guerra Espanhola, Na Exterminação Ética de 10 milhões de
Ucranianos em 1932 pela URSS, no Holocausto com o extermino de 6 milhões de Judeus,
entre outras barbáries acontecidas neste período. Surgindo assim, em outubro de 1945, à
Organização das Nações Unidas, que no dia 10 de dezembro de 1948 proclamaria à
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
CONCLUSÃO
Direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos,
independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer
outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de
opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre outros. Todos têm direito a
estes direitos, sem discriminação.
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Quando falamos de Segunda Escolástica, escolástica tardia ou escolástica de prata
geralmente formada por dominicanos ou jesuítas nos referimos ao pensamento
desenvolvido segundo a metodologia escolástica durante os séculos XVI e começos do
XVII quando a Espanha vive o período das grandes navegações, durante os quais esta
forma de pensamento alcança um grande nível intelectual. Seu principal foco de
desenvolvimento, ainda que não o único, é a chamada escola de Salamanca, movimento
intelectual iniciado por Francisco de Vitória e projetado por seus discípulos para diversos
centros de ensino da Europa e América. Apesar de ser uma escola ibérica e no período
colonial, essa escola não vingou no Brasil.
A Escola de Salamanca foi uma escola de pensamento econômico em várias áreas que
teve lugar no Renascimento do século XVI, através de um grupo de teólogos e juristas, eles
são bem conhecidos por seu pensamento econômico liberal e por seus estudos sobre os
problemas econômicos gerados na Espanha após o descobrimento da América. As obras
centrais de Francisco de Vitória e demais pensadores de Salamanca são de suma
importância para fundamentação filosófica dos direitos humanos no mundo
contemporâneo.
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Resumo: O objetivo do artigo é analisar conceitos jurídicos fundamentais à luz do
pensamento de Wesley Newcomb Hohfeld Utiliza-se fundamentação teórica com base em
textos do autor e sobre o autor. Trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo método
empregado é o dedutivo. É dedutivo porque é um processo de análise da informação que
utiliza livros e artigos científicos para obter uma conclusão a respeito do problema. O
trabalho foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas na área de Direito, mais
precisamente na área de filosofia do direito.
Palavras-Chave: Conceitos Jurídicos Fundamentais. Hohfeld.
Abstract: The aim of the article is to analyze fundamental legal concepts in the light of
Wesley Newcomb Hohfeld’s thought. Theoretical basis is used based on the author’s texts
and on the author. It is a descriptive research, the deductive method used. It is deductive
because it is an information analysis process that usees books and scientific articles to reach
a conclusion about the problem. The work was carried out through bibliographic research
in the area of Law, more precisely in the area of philosophy of law.
Keywords: Fundamental Legal Concepts. Hohfeld.
Sumário: 1. Introdução – 2. Conceitos Jurídicos Fundamentais – 3. Conclusão
1. INTRODUÇÃO
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Wesley Newcomb Hohfeld foi um professor e jurista norte-americano, lecionando
nas Universidades de Yale e da Califórnia. Dentre os seus trabalhos, tem-se o livro
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Concepções Jurídicas Fundamentais Aplicada na Racionalidade Judicial e Outros Ensaios
Jurídicos, no qual estuda os conceitos jurídicos fundamentais aplicáveis a qualquer relação

jurídica. No seu trabalho, ele objetivava gerar maior certeza na interpretação jurídica
cotidiana dos profissionais do direito (FERREIRA, 2007). Este autor se destaca porque, em
suas obras e artigos, estuda a jurisprudência dos Tribunais Norte-Americanos para
desenvolver a teoria dos conceitos jurídicos fundamentais.
Hohfeld aponta confusões entre vocábulos jurídicos com vocábulos não jurídicos e
afirma que, para que isso não ocorra, é necessário separar relações puramente jurídicas de
outras relações oriundas de outros fatos. Isso porque a utilização de ideias provenientes
de relações jurídicas e outras relações traz equívocos de interpretação (FERREIRA, 2007).
Assim, o autor traz como solução aos problemas de interpretação, e a interpretação
errônea dos vocábulos jurídicos, os conceitos fundamentais do direito, que quando
aplicados, não deixam dúvidas quanto ao significado do objeto representado (FERREIRA,
2007).
Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo analisar os conceitos jurídicos
fundamentais à luz do pensamento de Hohfled, desenvolvendo cada um, e fazendo o
cotejo analítico e crítico com o pensamento de outros doutrinadores.
2. CONCEITOS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS
As situações jurídicas são múltiplas e complexas, e por isso demandam uma grande
quantidade de qualificativos deônticos. A deontologia é a ciência que estuda a ética, que
estuda o dever-ser. Os deveres e o dever-ser nunca se esgotam, pois são eles que
fundamentam o sistema moral. Os qualificativos deônticos não se resumem a expressões
como “ações ou omissões juridicamente proibidas, obrigatórias ou permitidas” (Carrió,
1968, p. 7).
Essas expressões qualificativas vão além disso, o direito vai além das normas, vai
além de normas proibitivas ou permissivas (a visão da sanção como algo penal foi
solidificada pelo positivismo jurídico) – mas existem outras formas de sanção, a sanção
premial, por exemplo, que oferece um prêmio a quem cumpre a lei, discutido há muito
tempo por Ulpiano (Betioli, 2011, p. 122). Noberto Bobbio (1997), em Dalla struttura alla
funzione, observa que é cada vez mais comum no Estado moderno o uso de técnicas de
encorajamento para quem cumpre as normas.
Existe um grupo de termos que se localizam, em um nível intermediário, entre as
expressões deônticas mais gerais (permissividade e proibitividade jurídica) e as expressões
usadas pelos juristas para se referir à Ciência Dogmática do Direito (cessação de
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pagamento, legítima defesa, hipoteca, ato administrativo, aviso prévio). Para facilitar o
estudo, chamaremos as expressões intermediárias de expressões (“B”), os termos deônticos
mais gerais de (“A”) e os termos utilizados pelos juristas de (“C”).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Entre as expressões que se encontram dentro das expressões intermediárias, estão
“dever jurídico”, “direito objetivo e subjetivo” - não existe oposição nem antítese entre os
dois, são termos inseparáveis e complementares, não existe um sem o outro (Betioli, 2011,
p. 260), “sanção” etc. e expressões que extrapolam o campo das ciências dogmáticas
(direito penal, civil, tributário, constitucional). A linha que separa as expressões
intermediárias dos termos utilizados pelos juristas é tênue devido ao caráter universal
daquelas.
Os juristas dogmáticos utilizam-se dessas expressões em seus trabalhos para
fundamentar seus argumentos – também as usam para descrever e definir suas
interrelações, nem sempre obtendo êxito nessa tarefa. Os estudiosos da Filosofia do Direito
utilizam-se das expressões intermediárias para classificar as diversas relações existentes no
direito e suas formas de aplicação (nem sempre explicando concepções comuns entre os
juristas) e, às vezes, até criam novas ideias gerais e abstratas para mostrar os fenômenos
jurídicos de formas mais compreensíveis – a norma fundamental (pensada) de Kelsen, por
exemplo.
Wesley Newcomb Hohfeld, jurista americano, como já mencionado, foi um
estudioso dos fenômenos analíticos jurídicos. O seu trabalho consiste no esclarecimento
de conceitos, termos e expressões do direito, independentemente dos valores atribuídos a
esses conceitos (Noleto, 2012). O interesse central de Hohfeld encontra-se em dois grupos
de termos: “direito subjetivo” e “dever jurídico”. Para ele, cada direito subjetivo gera um
dever jurídico em oposição. Sobre a questão, aduz Ferreira (2007):
Além dos problemas e equívocos oriundos da linguagem, outro
obstáculo que surge para o entendimento claro, a correta utilização
e a solução dos problemas jurídicos pelos operadores do Direito é o
fato de a maioria destes reduzir as relações jurídicas a duas meras
categorias, quais sejam, direitos contrapostos a deveres jurídicos
(direitos versus deveres). Consideram que estas duas categorias
seriam suficientes até mesmo para a análise das relações jurídicas
mais complexas, entendimento claramente equivocado.
A dificuldade de se trabalhar com esse tema se dá por causa da quantidade de
significados que a palavra “direito” pode produzir; por exemplo, quando se diz que “X tem
direito a ou o direito de...” ou ainda que “X tem, em face de Y, direito a...”, gera-se
ambiguidade, imprecisão e vagueza – direito é uma palavra multívoca, plurívoca. Para
Betioli (2011, p. 146 – 148), por exemplo, Existe o Direito-ciência (“direito como um
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conjunto sistematizado de princípios”), o Direito-fato social (“o direito como um conjunto
de fenômenos que ocorrem na vida social”), o Direito-norma (“direito como um conjunto
de regras jurídicas”) e o Direito-faculdade (“o direito como o poder ou faculdade de uma
pessoa de agir”). O termo dever, nesse exemplo, acaba se tornando circunscrito à acepção
que adquire a palavra direito, perdendo sua generalidade.
Esses termos englobam, cada um, uma família de expressões ligadas entre si, não
sabendo ao certo se são substituíveis, se são unívocas e se podem ser superpostas. Formase aí um caos terminológico-conceitual. Para Hohfeld, um fator de confusão é que os
vocábulos jurídicos são, na maioria das vezes, ambíguos. Segundo leciona Ferreira (2007):
O termo direito é utilizado de forma indiscriminada e, portanto,
muito abrangente. Ao invés de ser utilizado apenas para significar
direito em sentido estrito, Hohfeld percebeu, através da análise de
casos concretos da sua época, que o termo também era utilizado por
advogados e juízes para significar poderes, imunidades e privilégios9.
Apesar de este fato gerar os já abordados equívocos os juristas do
final do século XIX e início do século XX mesmo reconhecendo o
problema10 não faziam de nada para solucioná-lo.
Relacionadas à palavra “direito” estão: “faculdade jurídica”, “poder”, “interesse
legítimo” (bETIOLI, 2011, P. 325), “liberdade”, “privilégio”, “pretensão legítima”, “atribuição”,
“garantia”, “capacidade”, “competência”, “autorização”, “permissão”, “licença”,
“impunidade”, “concessão”, “título”, “opção”, “limitação de responsabilidade”, “prioridade”,
“preferência”, “jurisdição”, “independência” etc. À palavra dever, relacionam-se:
“obrigação”, “responsabilidade”, “incapacidade”, “incompetência”, “proibição”, “limitação”,
“condição”, “prestação”, “serviço”, “impedimento”, “incompatibilidade”, “ausência de
direito”, “restrição” (Carrió, 1968, p. 10).
Para tentar organizar esse caos terminológico, há duas soluções (as mais
empregadas) não tão adequadas, já que podem reduzir demasiadamente a significação
desses termos.
Uma dessas soluções se fundamenta na redução das concepções ligadas a “direito
subjetivo” e “dever jurídico”, fazendo com que essas concepções tenham acepções
unívocas e independentes. As correntes doutrinárias modernas colocam o dever jurídico
com um fenômeno estritamente normativo. Segundo Kelsen (2011), “o dever jurídico não

é mais que a individualização, a particularização de uma norma jurídica aplicada a um
sujeito”.

Dessa forma, restringem-se todas as demais expressões a um só significado – o
significado do termo em questão –; e se isso não for possível, então se deve atribuir um
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conteúdo que exprima um sentido claro e relevante para um estudo apoiado em bases
científicas. Essa solução, contudo, apresenta problemas: os significados a que se chegam
como resultados afastam-se dos usados pelos juristas. Reduz-se e redefinem-se os termos
para que eles se adaptem à pureza metódica, dialogando com a Teoria Pura do Direito de
Hans Kelsen (em que se restringe o significado de um conceito para melhor defini-lo).
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A outra solução consiste em manter-se próximo dos termos (e seus significados)
que são usados com frequência, não reduzindo seus significados a um núcleo e não
introduzindo proposições que expõem com exatidão os caracteres genéricos e diferenciais
dos termos estudados. Essa solução, diferente da outra, parte da fraseologia particular que
os juristas utilizam, e pontua a utilidade da percepção da diferença entre as expressões em
questão – mesmo que o uso desses termos causem ambiguidades na linguagem e
produzam a falsa impressão de que termos diferentes caracterizarão circunstâncias
diferentes.
É provável que essa segunda solução seja a utilizada por Hohfeld, apesar de que
sejam necessárias demarcações entre as fronteiras terminológicas das expressões mais
utilizadas pelos juristas. Hohfeld também é obrigado a inserir um novo nome para cooperar
com o trabalho de diferenciação realizado pelos juristas (mas não declarado legitimamente
estabelecido por eles). Esse extenso trabalho realizado por Hohfeld objetiva o
aperfeiçoamento do método usual de aplicação dos termos jurídicos nas experiências
cotidianas do direito; não se identifica, contudo, com a primeira solução exposta, estando
longe de métodos reducionistas.
Hohfeld, assim, define oito conceitos jurídicos essenciais, quatro relacionados a
“direito subjetivo” e quatro relacionados a “dever jurídico”, aos quais se poderiam reduzir
todas as situações jurídicas a eles (Hohfeld se baseia em análises sobre os usos que os
juristas fazem em obras teóricas). A palavra direito pode assumir quatro significados
principais: “poderes”, “pretensões ou direitos em sentido estrito”, “imunidades” e
“privilégios”. Esses significados vão se correlacionar e se opor a outros quatro conceitos:
incompetência, não-direito, dever e sujeição.
No grupo dos correlatos, quatro modalidades ativas se relacionam com quatro
modalidades passivas. As modalidades ativas definirão os direitos de “X” em relação à “Y”,
e as modalidades passivas definirão a sujeição de “Y” em relação à “X”. Os correlatos se
organizam
da
seguinte
forma:
direito-dever,
privilégio-não-direito,
poder-sujeição (poder-submissão), imunidade-incompetência; sendo os primeiros as
modalidades ativas e os segundos as modalidades passivas.
Os conceitos opostos se opõem de forma incompatível, não se complementando,
ao contrário, se excluem. Eles se objetam da seguinte maneira: direito-não-direito,
privilégio-dever, poder-incompetência, imunidade-sujeição; em que as modalidades
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jurídicas ativas (os primeiros termos) excluem as passivas opostas (os segundos termos).
As modalidades ativas não se excluem, da mesma forma que as modalidades passivas
também não se excluem.
Exemplificando os correlatos, teríamos que se “X” tem o direito que “Y” faça “A”;
então “Y” tem o dever, em consideração a “X”, de fazer “A”. Se “X” tem o privilégio, diante
de “Y”, de realizar “A”; então, “Y” tem o não-direito de requerer que “X” se prive de fazer
“A”. Se “X” tem o poder de realizar a ação “A”, provocando assim certos efeitos jurídicos
sobre “Y”; então a situação jurídica de “Y” será modificada pela ação ”A”, estando em estado
de sujeição/submissão em relação a “X”. Se “X” tem imunidade em relação aos atos de “Y”
mediante a ação “A”, então “Y” é incompetente para modificar a situação jurídica de “X”,
por intervenção da ação “A”. Ferreira (2007) assim exemplifica esta relação:
Nos termos postos por Hohfeld em seu esquema privilégio é o
oposto de dever e o correlato de ausência de pretensão. Sendo assim,
se X tem o direito ou a pretensão que Y, o outro indivíduo, não possa
adentrar suas terras, ele tem, portanto, o privilégio de adentrar suas
próprias terras. Em outras palavras, X não tem o dever de ficar fora
de suas terras, ou seja, o privilégio de entrar é a negativa do dever de
ficar fora. Nesse sentido, podemos traduzir privilégio como nãodever ou ausência de dever.
(…)
Passando agora para a questão dos conceitos correlatos, vale lembrar
que um dever é invariavelmente o correlato de direito (pretensão) em
uma relação jurídica. Em contrapartida, o correlato de privilégio é a
ausência de pretensão (no-right). Por exemplo, o correlato do direito
de X que Y não adentre suas terras é o dever que Y tem de não
adentrar as mesmas. No entanto, o conceito correlato do privilégio
de X de adentrar em suas terras é a ausência de pretensão de Y que
X não adentre suas próprias terras. Ou seja, enquanto X possuí o
privilégio de adentrar em suas próprias terras, não há nada que Y
possa fazer, nenhuma ação perante o Estado que possa impedir que
X adentre suas próprias terras, daí o correlato de privilégio no
esquema de Hohfeld ser a ausência de pretensão.
Faz-se mister dizer que as relações jurídicas são intersubjetivas, ou seja, estabelecerse-á a relação entre duas ou mais pessoas (estabelece-se uma bilateralidade em sentido
social). Tomás de Aquino chamava essa bilateralidade do direito de “proportio ad alterum”,
Dante de “hominis ad hominem proportio”, Stammler de “querer entrelaçante” e Carlos
Cossio de “conduta em interferência intersubjetiva” (Betioli, 2011, p. 95). É interessante
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notar que sempre que algo for pretendido por um sujeito, será em contrapartida devido
por outro; não existe direito subjetivo sem que o outro indivíduo tenha que respeitar, ou
seja, sempre existirá “um dever jurídico na contrapartida de um direito subjetivo” (Betioli,
2011, p. 325).
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A exemplificação dos opostos faz-se do seguinte modo: se “X” tem o direito de que
“Y” faça “A”, então “X” tem o não-direito de que “Y” realize “A”. Se “X” tem o privilégio de
fazer “A” frente à “Y”, então “X” não tem o dever de fazer “A” em relação a “Y”. Se “X” tem
poder para modificar a situação de “Y” mediante a ação jurídica “A”, então “X” não é
incompetente para alterar a situação jurídica de “Y” mediante a ação “A”. Se “X” tem
imunidade aos atos jurídicos de “Y”, então “X” não está sujeito, não está em estado de
submissão em relação a “Y” (referente aos efeitos jurídicos da ação “A”).
Dessa forma, se “X” é dono do objeto “B”, então “X” concentrará direitos em relação
às outras pessoas pertencentes à sociedade. “X” terá privilégios, poderes, direitos,
imunidades para usufruir (como bem queira) do objeto “B”, podendo outorgar a outro
membro o direito, o privilégio, o poder para usá-lo, vendê-lo, ou usufruir dele. Da mesma
forma que “X” tem o direito de que outro membro da comunidade não utilize, nem aliene
o objeto “B”. Ferreira (2007) assim resume e conclui a relação entre privilégio e dever:
Portanto, pelos exemplos citados, podemos perceber que privilégio,
no esquema hohfeldiano, nada mais é do que uma liberdade
reconhecida e garantida pela lei. Ou seja, privilégio para Hohfeld, é a
liberdade de um indivíduo dentro de uma relação jurídica. Além
disso, torna-se claro também que o único conceito correlato dessa
liberdade, ou seja, desse privilégio é a ausência de pretensão de
terceiros bem como o único conceito fundamental oposto é o dever
que os terceiros possuem de não-interferência.
Essa sutilidade analítica excessiva facilita a compreensão deontológica dos termos
jurídicos e dos direitos fundamentais, pois foi utilizada por Robert Alexy – influente
jurisfilósofo contemporâneo alemão – como ponto de partida para desenvolvimento
teórico dos direitos fundamentais, o que ajudou a disciplina jurídica a desenvolver uma
teoria constitucional continental.
Outro exemplo que pode ser dado para melhor esclarecer essas relações é o
exemplo dos pugilistas – um exemplo não-jurídico – que tem analogia com o conjunto de
correlativos “privilégio – não direito” e com o par de opostos “privilégio-dever”.
Utilizando-se do par “direito-dever” poderíamos fazer a seguinte análise: se “X” tem
o direito de fazer “A”, então ele tem a permissão de comportar-se daquela maneira e “Y”
tem o dever de não impedir que “X” cometa tal ato. Se “X” tem o dever de fazer “A”, então
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ele está vedado de não cumprir “A”, e “Y” tem o direito de impedir que “X” não faça “A”,
“Y” tem o direito de exigir de “X” que este cumpra o ato “A”.
De maneira análoga, “X” e “Y” são os pugilistas, não havendo outras regras a não
ser as do boxe. Os dois, dentro do ringue e em combate, possuem direitos e deveres: tem
o dever de não dar golpes baixos nem cabeçadas em seu oponente, e possuem o direito
de não receber esses golpes. Porém, dentro da lógica “direito-dever”, ocorre uma distorção
entre a Lógica Formal/Conceitual e a Lógica dos Fatos/Lógica Real. As regras
permitem/autorizam aos boxeadores que eles desfiram golpes impecáveis um no outro,
eles são estimulados a fazê-lo e a tentá-lo, sendo premiados por isso de alguma maneira.
Contudo, a Lógica Real é ferida ao se dizer que “X” tem o direito de golpear “Y”, pois isso
implicaria dizer que “Y” tem o dever de se deixar golpear por “X” ou que “Y” tem o dever
de não se defender dos golpes de “X”; o que é um absurdo, já que os dois têm o direito a
se defender (e as regras autorizam essa defesa). Mas é claro que se os dois não tem o dever
de se deixar golpear, não quer dizer que os dois tenham o direito que o outro não o
golpeie. Isso é o que se chama de “proporção objetiva” do direito, ou seja, nenhuma das
partes deve ficar a mercê da outra; não é necessário que exista aí o princípio da
reciprocidade contratual, basta que a relação entre as partes exclua o “arbítrio” (Betioli,
2011, p. 95).
Ambos os pugilistas têm o privilégio de golpear o outro (mas não o dever), tendo o
não-direito correlativo ao privilégio de seu adversário. Contudo, os dois pugilistas devem
fazer de tudo para impedir que seu oponente usufrua do privilégio de que possui, não
podendo exigir que o outro não se utilize de seu privilégio.
Ninguém tem o direito de agredir outro, ou o dever de se deixar agredir, contudo
existem aí normas permissivas, que normatizam os esportes – que funcionam como
exceções –, para que os dois se agridam (de acordo com a Lógica Real). Existe nesse caso
a institucionalização (legitimação) da luta, que só será inteligível se entendermos os pares
“direito-dever” e “privilégio-não-direito”.
Hohfeld não se dispõe a dizer a quais ordenamentos jurídicos são dados privilégios,
poderes, direitos etc (pois quem deve fazer isso são os juristas dogmáticos); nem se dispõe
a dizer quais são os fatores que levam esses direitos, privilégios, poderes etc a surgirem e
nem as consequências de suas utilizações (esse trabalho deve ser realizado pelos
sociólogos); muito menos se propõe a dizer se é justo que existam esses direitos, poderes,
privilégios etc (esse trabalho deve ser feito pelos políticos, legisladores e filósofos do
direito e da política). Hohfeld apenas esclarece o significado das noções fundamentais e
suas relações recíprocas, o que ajuda a solucionar os problemas jurídico-analíticos.
3. CONCLUSÃO
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Em suma, a mais importante contribuição de Hohfeld é que, através de uma
observação empírica da prática do Direito, ele fugiu do reducionismo secular imposto às
relações jurídicas: a construção dos conceitos de direitos subjetivos contrapostos a
deveres. Hohfeld não criou ou cunhou novos termos ou expressões, ao contrário, ele
utilizou os que já existiam para construir a sua teoria, reagrupando estes termos com base
nos estudos empíricos de pesquisas jurisprudenciais. A forma como Hohfeld organiza os
conceitos fundamentais pode ser utilizada para um melhor raciocínio jurídico e melhor
interpretação jurídica.
Além disso, Hohfeld, através da sua pesquisa, é o precursor do movimento realista
norte-americano, pois que utiliza a jurisprudência como objeto de estudo para extrair dela
os fundamentos e elementos da sua teoria. Sua teoria nem de longe é a mais completa ou
livre de falhas e críticas, mas é a pioneira em estudar e sistematizar os conceitos jurídicos
fundamentais, base para todas as teorias filosóficas jurídicas modernas.
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O IMPACTO DA CHINA NAS INSTITUCIONALIDADES OCIDENTAIS: O CAPITALISMO
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Resumo: O mundo acompanha o crescimento extraordinário da economia chinesa e a
potência oriental se tornará a maior economia do mundo, segundo previsão de
especialistas. Entretanto, diferentemente do que aconteceu na Inglaterra e Estado Unidos,
a China possui uma institucionalidade completamente diferente da ocidental. As duas
potências ocidentais mencionadas assentam o seu modelo de sociedade em um Estado
Democrático de Direito, com delimitação das funções do poder e o deferimento de direitos
civis e políticos, como a liberdade de expressão e de imprensa. Seria então a China capaz
de influenciar a comunidade internacional pondo em xeque o modelo de capitalismo
liberal ocidental?
Palavras-Chave: China. Capitalismo Liberal. Democracia.
Sumário: 1. Introdução – 2. Da Definição de Capitalismo Liberal – 3. Do Regime da Segunda
Maior Economia Do Mundo – 4. Conclusão. 5. Referências Bibliográficas.
1.INTRODUÇÃO
O século XX se caracterizou, sobretudo, pela disputa por hegemonia de modelo
econômico político entre três grandes modelos de sociedade. O capitalismo liberal, o
fascismo e o socialismo. Com a segunda guerra mundial e a vitória dos aliados em
detrimento do eixo, os modelos totalitários alemão e italiano sucumbiriam. Ainda
sobreviveram em Portugal e na Espanha, mas o protagonismo desse modelo caiu em 1945.
Sobrou então a disputa entre dois modos de produção. A União Soviética e os
Estados Unidos, representando respectivamente o socialismo e capitalismo, disputaram na
segunda metade do século XX a hegemonia mundial. Com o colapso soviético, propugnou3 Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB

42

www.conteudojuridico.com.br

se a existência de uma nova ordem mundial, liderada por uma única potência e sem a
existência de um sistema econômico rival.
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Todavia, o século XXI parece que não será hegemonicamente dominado pelo
capitalismo liberal. A china, uma ditadura de capitalismo de estado por meio de uma
economia de projetamento, vem abalando as estruturas mundiais. Ainda é cedo para
analisar profundamente, mas parece que a China vai pôr em cheque o modelo vencedor
do século XX.
2.DA DEFINIÇÃO DE CAPITALISMO LIBERAL
As raízes do liberalismo clássico coincidem com o fim dos regimes monarcas
absolutistas na Europa, em que a figura do Estado se confundia com a do Rei e este,
investido em um suposto poder divino, teria poderes ilimitados. O novo pensamento
emergente defendia como premissa básica a não intervenção estatal na economia e nos
aspectos privados da vida do cidadão.
O capitalismo liberal pode ser compreendido como um conjunto de fatores
econômicos e políticos harmonizados numa sociedade democrática. Primeiramente, é
preciso uma sociedade de livre mercado, na qual o estado fique distante das atividades
econômicas, deixando o controle dos meios de produção para a iniciativa privada.
Também é essencial, em uma concepção hodierna, que o estado regule as falhas de
mercado, a fim de produzir um ambiente de negócio efetivamente competitivo, evitando
assim os carteis e trustes etc. Por fim, é necessário um estado democrático de direito,
assentado numa democracia constitucional representativa que garanta direitos
fundamentais aos seus cidadãos.
3.DO REGIME DA SEGUNDA MAIOR ECONOMIA DO MUNDO
A China é uma nação milenar e possui sua atual institucionalidade forjada numa
guerra civil, quando os comunistas venceram os nacionalistas e tomaram o poder. Desde
o princípio, o comunismo chinês se distanciou do soviético. Tanto que os países chegaram
perto de um conflito na década de 1960.
Além disso, a potência oriental foi se distanciando da economia planificada e
aderindo ao mercado. Foram criadas zonas econômicas exclusivas onde imperava a
economia de mercado assentada em plataformas de exportação. Esse processo se
intensificou ainda mais com a entrada da China na Organização Mundial Do Comércio no
começo do século XXI.
Do ponto de vista econômico, o modelo chinês pode ser classificado como
capitalista, já que fundado na circulação de bens e serviços, consumo e na propriedade
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privada, embora haja forte interferência do Partido Comunista. Em razão disso, muitos o
denominam de ‘Capitalismo de Estado’. Ainda que a economia chinesa tenha se
aproximado, nos últimos anos, do regime dominante no mundo, semelhante entendimento
não pode ser aplicado às demais estruturas sociais. A segunda nação mais rica do mundo
controle, de forma rígida, as redes sociais e a imprensa no país. Não há liberdade de
expressão e críticas ao governo podem representar crimes severamente punidos.

As reformas econômicas não mudaram como o estado se relaciona com a
sociedade. O partido comunista tem total controle sobre a economia. A China não possui
estado democrático de direito. Na verdade, a potência oriental não possui nenhum
elemento de uma democracia constitucional.
Ainda assim, o país cresce brutalmente e será, em breve, a maior economia do
planeta. Existe uma correlação entre a prosperidade econômica e a tolerância das pessoas
ao regime de governo. Em épocas de índices elevados de renda per capita, crescimento do
Produto Interno bruto e baixa taxa de desemprego, as sociedades, de maneira geral,
tendem a ser menos combativas quanto ao exercício de outros direitos, como os civis e
políticos. A título de exemplo, o período de maior repressão do regime militar brasileiro
instaurado em 1964, conhecido como “anos de chumbo”, data do fim da década de 1960
e inicio da de 1970, e coincidiu com o denominado “milagre” econômico”, no qual houve
acelerado crescimento do país.
O sucesso do modelo econômico chinês pode aprofundar ainda mais a crise da
democracia representativa no ocidente, o que poderia ensejar o surgimento de novas
alternativas de sociedade que não guardem semelhante deferência ao conceito de direitos
fundamentais.
4.CONCLUSÃO

Ainda é cedo para qualquer consideração mais profunda do impacto que a China
vai causar quando se tornar a economia mais poderosa do planeta. Todavia, o país
economicamente mais poderoso do mundo influencia diretamente todo o globo, pois se
torna o modelo a ser seguido.
Diante disso, podemos estar perto de um questionamento do capitalismo liberal
como o caminho para o êxito civilizatório de uma nação. Algo que, na opinião dos autores,
pode ser muito perigoso, uma vez que a democracia liberal trouxe avançados civilizatórios
muito importantes para a humanidade.
Destarte, a China embora venha enriquecendo de forma incrível, possui
contradições que merecem ser melhor observadas por toda a comunidade internacional.
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Não existe sociedade minimamente justa sem respeito aos direitos humanos, por mais rica
que ela se torne.
Portanto, é fundamental que observemos essa transição de poder de forma bastante
crítica, para avaliar se o modelo chinês é mais eficiente que o modelo ocidental em garantir
o bem-estar da população e não apenas de gerar crescimento econômico.
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RESUMO: O presente artigo, a partir de análise bibliográfica e legislativa, objetivou analisar
o contexto atual do Poder Judiciário no que tange à análise de casos criminais e o
consequente impacto na liberdade de indivíduos que se encontram privados de sua
liberdade. Apresentou-se, inicialmente, um breve contexto constitucional a respeito do
devido processo legal e seus respectivos desdobramentos, sendo pontuada a previsão
constitucional de fundamentação das decisões judiciais e o problema do constante
agravamento da sobrecarga dos tribunais, a partir da análise de estatísticas constantes do
relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O tema foi
analisado em cotejo com o direito ao acesso à justiça e à liberdade individual, em
observância, outrossim, à problemática decorrente da morosidade da Justiça. Concluiu-se,
por fim, que o problema da morosidade gera impactos extremamente relevantes sobre a
vida dos acusados, eis que afeta, diretamente, o direito fundamental à liberdade.
Palavras-chave: Fundamentação das decisões judiciais. Acesso à justiça. Sobrecarga do
Poder Judiciário. Morosidade da justiça. Direito à liberdade individual.
ABSTRACT: The article presents a brief constitutional context about the principal of the
due process of law and its developments. Then, expatiate about the justification of court
decisions in the face of constitutional command imposed to the judges, as well as the
problem of the constant escalation of the judicial system’s overload, from the analysis of
statistics presented in the report “Justiça em Números”, made by the National Council of
Justice. It was also analyzed the theme in the scope of the access to justice and the
individual liberty related to the problem of the slowness of justice. It was concluded that
the matter has an extremely relevant impact in the lives of people under accusation as it
affects, directly, the fundamental right of liberty.
Key-words: Justification of court decisions. Access to justice. Overload of the justice
system. Slowness of justice. Individual right of freedom.
Sumário: 1. Introdução 2. Da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 3. O
acesso à justiça, a sobrecarga do sistema judiciário e os processos criminais. 4. Do impacto
à liberdade individual. 5. Conclusão. 6. Referências bibliográficas.
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1.INTRODUÇÃO
O tema abordado é de grande relevância no âmbito do sistema jurídico e da
efetivação de direitos fundamentais, principalmente o da liberdade individual. Sabe-se que
o Poder Judiciário brasileiro se encontra extremamente sobrecarregado, embora o acesso
à justiça não seja, ainda, garantido ampla e igualmente a todos os cidadãos brasileiros. Os
dados constantes do relatório da Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional
de Justiça, refletem muito bem esta realidade.
Assim, sem a pretensão de exaurir o tema, buscou-se, observando-se princípios
constitucionais, analisar o problema da morosidade estrutural do sistema judiciário e
questionar o impacto da demora na prestação jurisdicional no cerceamento da liberdade
de indivíduos acusados da prática de crimes.
No primeiro capítulo do presente trabalho, foi introduzido o conceito do devido
processo legal como o princípio que norteia a relação jurídico-processual como um todo.
Em seguida, abordou-se a necessidade de fundamentação das decisões judiciais como
imperativo que decorre, justamente, de referido princípio constitucional. Foi estabelecida
a necessidade de que cada caso concreto seja analisado isoladamente, a fim de que se
efetive referido comando previsto na Constituição Federal. Assim, de modo que não se
pode admitir que os casos sejam decididos “em bloco”, mediante “decisões padrão”,
deixando de se avaliar, de fato, as circunstâncias concretas submetidas ao julgador.
No segundo capítulo, foi introduzido o conceito de acesso à justiça, relacionando-o
com o problema da sobrecarga dos Tribunais a partir da apresentação de algumas
estatísticas constantes do relatório da Justiça em Números, elaborado pelo Conselho
Nacional de Justiça. Observou-se como a morosidade do sistema prejudica este acesso,
bem como a efetivação dos direitos dos indivíduos que recorrem aos tribunais.

No terceiro capítulo, com enfoque na justiça criminal, analisou-se o impacto da
morosidade estrutural na tramitação dos processos e na prestação jurisdicional satisfatória,
sendo ressaltado, no último capítulo, como esta questão afeta o direito à liberdade
individual.
Por fim, concluiu-se que a precariedade na prestação jurisdicional decorrente da
sobrecarga acaba por impactar diretamente na qualidade das decisões judiciais e, assim,
na liberdade do indivíduo acusado da prática de determinado crime, tendo em vista que o
problema não é devidamente enfrentado pelo poder estatal. Nesse sentido, pontuou-se
que o Estado, a partir da prévia elaboração de estudos que busquem meios efetivos de
erradicar o problema, e não apenas remediá-lo, precisa adotar medidas que, de fato,
impactam na redução da morosidade, com vistas à plena garantia da liberdade individual.
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2.DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
No Brasil, embora constituições anteriores tenham positivado garantias relativas ao
devido processo legal, apenas a partir da Constituição de 1988 este princípio passou a ser
expressamente previsto no ordenamento jurídico pátrio, no art. 5º, LIV, segundo o qual
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
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Para Nelson Nery Júnior, citado por Araújo e Serrano Júnior (2015, p. 238), o devido
processo legal é um “princípio-mãe”, que determina a observância de outros direitos, tais
como o direito à um juiz imparcial, ao arrolamento de testemunhas, ao contraditório, à
defesa técnica e à igualdade entre acusação e defesa. Sobre o tema, os autores ainda
apontam a existência de duas feições distintas. A primeira feição do princípio do devido
processo legal é chamada “processual” e, a segunda, “substantiva”.
A feição processual diz respeito justamente aos desdobramentos relativos ao
procedimento propriamente dito, os quais decorrem do devido processo legal. A feição
substantiva, por sua vez, relaciona-se com o princípio da razoabilidade, que deve nortear
a relação entre o Estado e o indivíduo (ARAÚJO; JÚNIOR, 2015, p. 238). Observa-se, pois,
que o devido processo legal é o princípio que fundamenta o sistema jurídico como um
todo e, inclusive, os demais princípios que norteiam a persecução penal, juntamente com
o princípio da legalidade.
A atividade jurisdicional, portanto, deve estar calçada na observância do devido
processo legal que “não só estabelece uma metodologia ao exercício do poder, dando
ordem e previsibilidade à atividade do Estado, como protege garantias e faculdades
reputadas essenciais aos sujeitos processuais” (LUCCA, 2019), bem como dos demais
princípios relacionados.
A necessidade de motivação das decisões judiciais, outrossim, pode ser entendida
como um dos mandamentos constitucionais que decore do devido processo legal e busca
efetivá-lo. Souza (2006, p. 357) nos explica que, antes do texto constitucional de 1988, “a
motivação [das decisões] se apresentava como garantia das partes e do processo, através
de linguagem técnica, com ênfase nas formalidades processuais”. E, com a promulgação
de referido texto, o preceito da fundamentação das decisões passou a ser expressa e
processualmente assegurada, de modo a possibilitar,
além da satisfação de interesses privados, também uma ampla
garantia dos direitos fundamentais, especificamente os princípios de
acesso à justiça, ao devido processo legal e à irretroatividade da coisa
julgada, implícita à segurança jurídica. (SOUZA, 2006, p. 370)
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Assim, o ordenamento jurídico brasileiro determina, como deve ser em um Estado
Democrático de Direito4, que as decisões judiciais devem ser suficiente e devidamente
fundamentadas. Nesse sentido é a previsão constitucional contida no inciso IX, do art. 93
da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Este comando constitucional, segundo Souza
(2006, p. 358), “veio adotar a fundamentação como um princípio, no plano das garantias
fundamentais, para a segurança jurídica do indivíduo em relação ao Estado, de um lado, e
a sociedade, as jurisdições, a comunidade jurídica e o próprio ordenamento, de outro”.
Deve-se destacar que a mera previsão de comandos constitucionais ou legais,
porém, não é suficiente à garantia dos direitos e garantias positivados, os quais devem
estar acompanhados de mecanismos que os ternem praticáveis e de instrumentos
processuais que efetivamente os protejam (LUCCA, 2019).
Especificamente no âmbito do processo penal, diversas são as referências à
necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Por exemplo, em relação à prisão
preventiva, temos que a medida cautelar de restrição da liberdade do indivíduo apenas é
cabível quando, presentes os requisitos previstos no Código de Processo Penal5, a medida
é decretada mediante decisão devidamente fundamentada6, nos termos em que dispõe o
§6º, do artigo 282.
O artigo seguinte do Código (BRASIL, 1941) reforça essa necessidade ao estabelecer
as hipóteses em que se pode manter um indivíduo preso: “ninguém poderá ser preso senão
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal
transitada em julgado”7.
A necessidade de fundamentação das decisões judiciais, ademais, é constantemente
reafirmada no ordenamento jurídico brasileiro. A recente Lei 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, conferiu a seguinte redação ao artigo 315 do Código de Processo Penal: “A
decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e
4 Entendido como um ideal de Estado voltado ao controle do arbítrio do Poder Público e à racionalização
dos atos estatais (LUCCA, 2019).
5 Previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6 “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar
deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada.”
7 Artigo 283 do Código de Processo Penal.
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fundamentada”. E, ainda, incluiu os incisos I a VI ao §2º a este artigo, para elencar uma série
de hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão, a sentença ou o acórdão8.
Diversas, pois, são as menções à necessidade de que as decisões proferidas pelos
magistrados sejam devidamente fundamentadas, o que se observa em toda a extensão do
ordenamento jurídico pátrio, e não apenas no processo penal, com vistas à aplicação do
comando constitucional.
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Embora o conceito de “devida fundamentação” não tenha sido expressamente
previsto pelo legislador, o imperativo imposto aos aplicadores da lei deve sempre ser
observado. Sobre essa questão, Nelson Nery Júnior (2004) nos ensina que:
fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de
direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A
fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal,
donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a
seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão.

E, em todo esse contexto, para que se atenda às previsões legais nesse sentido, é
fundamental que se proceda à uma análise das circunstâncias de cada caso concreto, de
modo a possibilitar a formação do convencimento do Juízo e a posterior explanação da
conclusão adotada, de acordo com determinado posicionamento e de maneira
devidamente justificada.
8 Artigo 315, §2º: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa
ou a questão decidida; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)

53

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em resumo, a fundamentação das decisões impõe um dever aos magistrados, sob
pena de se tornar nula a decisão proferida quando não observado este comando (SOUZA,
2006, p. 359).
Importante ressaltar, entretanto, o risco de se adotar fundamentações genéricas ou
padronizadas nas decisões judiciais na busca por resultados positivos em relação à
produtividade do Judiciário e diante da alta demanda de feitos em tramitação,
principalmente naqueles que impactam diretamente na liberdade individual9. Neste
aspecto, temos, ainda, a “chancela” da jurisprudência no sentido de que o magistrado não
está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações das partes10.
É certo, porém, que não se pode, sob o pretexto da razoabilidade e da celeridade
processual, ignorar a existência dos princípios, garantias e normas que devem nortear os
processos criminais e a Justiça como um todo, dentre elas, o dever de fundamentação das
decisões.
3.O ACESSO À JUSTIÇA, A SOBRECARGA DO SISTEMA JUDICIÁRIO E OS PROCESSOS
CRIMINAIS
A proteção jurídica fornecida através dos Tribunais se encontra positivada no artigo
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Como dito, a simples previsão
constitucional, porém, não se mostra suficiente à garantia, na prática, da Justiça a partir de
um processo que deve ser célere e eficiente. Não basta, pois, que o acesso à justiça seja
garantido legalmente, eis que possibilitar que determinada questão seja submetida ao
crivo do julgador não garante que o será com a devida observância dos direitos
fundamentais e culminará em uma solução justa.
Não obstante, garantir-se o acesso à justiça é o primeiro passo. A partir dele, repisase, é importante que se observe o direito à razoável duração do processo e à celeridade
processual11. Assim, cumpre ao Estado efetivar o direito ao julgamento do processo em
9 Nesse sentido, José Rogério Cruz Tucci, na obra “A Motivação da Sentença no Processo Civil” apontou uma
série anomalias relativas ao tema, pouco antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Conforme
sustenta o autor, existiam “inúmeras e inadmissíveis distorções encontradiças na praxe forense de todo o
País, dentre as quais, as que admitem como suficiente a motivação aparente ou implícita, ou aquelas que
simplesmente adotam as razões expendidas por um dos integrantes do processo”. Temos, ainda, a “chancela”
da jurisprudência, segundo a qual o magistrado não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as
alegações das partes (LUCCA, 2019).
10 Vide: EDcl no AgRg no AREsp 213.200/DF, Relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado
do TJ/PR), julgado em 23/04/2013 e AgRg no AREsp 951.249/PR, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz,
julgado em 1910/2017.
11 Artigo 5º, LXXVIII, Constituição Federal.
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prazo razoável, em cotejo com o direito ao acesso à justiça, que está inserido na gama de
direitos inerentes à dignidade da pessoa humana – sendo que esta constitui um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, Constituição Federal de 1988) –
e relaciona-se tanto com o direito à prestação jurisdicional à efetividade desta prestação,
como com o direito de recurso.
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Não é suficiente, porém, que se possibilite aos indivíduos que apresentem seus
conflitos ao Poder Judiciário. É preciso que a solução apresentada pelo Estado se revele
efetiva, concretize os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana e represente
uma verdadeira forma de justiça.
Para Eduardo Vera-Cruz Pinto (2015), não há justiça sem direito. E o direito deve
procurar sempre ser equitativo, pois, caso contrário, não seria direito. Desse modo, não há
como se falar direito justo diante do abuso de direitos subjetivos e sem a observância do
equilíbrio entre direitos e deveres.
Na contramão deste pensamento, a Justiça brasileira parece estar sobrecarregada
em razão de indivíduos que, possuindo acesso à prestação jurisdicional, abusam dos meios
disponíveis para buscar – ou criar – direitos (PINTO, 2015). Mas não é só: a má-gestão dos
recursos, por parte do Estado, nos parece ser a principal causa do problema.
E esta sobrecarga dos Tribunais Estaduais acaba por prejudicar, justamente, a
fundamentação das decisões judiciais, ao passo que pode ensejar a rápida tomada de
decisões em nome da produtividade e da celeridade processual.
Porém, o atraso – assim como, por outro lado, a rapidez demasiada -, resulta em
injustiça e desrespeito aos direitos dos indivíduos, principalmente, ao da liberdade
individual. Além disso, descredibiliza não apenas os tribunais, mas também o Estado, como
agente da justiça, além de estimular a vingança privada e beneficiar aqueles que detém
algum tipo de poder.
O tempo de tramitação do processo, portanto, guarda relação direta com essa
efetividade que deve se buscar. Embora a “razoável duração do processo” seja um conceito
jurídico indeterminado, na medida em que o legislador constitucional não se preocupou
em defini-lo e limitá-lo, cabe ao julgador interpretá-lo, devendo fazê-lo em cotejo com as
circunstâncias de cada caso em análise, em face das variações e condições específicas que
podem surgir de cada processo.
Nesse contexto, deve-se atentar para as delongas injustificadas e dilações de prazos
indevidas – o que viola, com efeito, a razoabilidade e o direito à celeridade processual. A
demora pode relacionar-se com a inércia do Poder Judiciário, com a desídia do julgador,
com a deficiência estrutural do sistema, com a organização inadequada dos tribunais e,
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conforme explanado, com a constante sobrecarga dos órgãos jurisdicionais, sendo que
esta última, justamente, decore das anteriores.
O relatório da Justiça em Números (BRASIL, 2019, p. 84) aponta que, em 2018, a
cada grupo de 100.000 habitantes, 11.796 ingressaram com uma ação judicial no país. Em
2019, este número chegou a 12.211 (BRASIL, 2020, p. 99). Nesta estatística, porém, não há
como se aferir a ocorrência de um fato corriqueiro nos tribunais: a apresentação de
demandas reiteradas pelos mesmos litigantes. De toda a população brasileira, poder-se-ia
dizer que apenas parte se vale do Poder Judiciário para a resolução de seus conflitos ou
ajuizamento de pedidos?
O relatório destaca, ademais, o número de recursos apresentados à segunda
instância e aos Tribunais Superiores – agravos, embargos de declaração, embargos
infringentes, arguições de inconstitucionalidade e incidentes de uniformização de
jurisprudência (BRASIL, 2019, p. 122). Em geral, 9% das decisões proferidas em primeira
instância chegam ao segundo grau de jurisdição. E, aos Tribunais Superiores, 28% das
decisões em segundo grau são remetidas à revisão (BRASIL, 2019, p. 100). Em 2019, estes
valores tiveram pequena redução: resultaram em 9,7% e 25,3%, respectivamente (BRASIL,
2020, p. 146).
Essa constante sobrecarga dos tribunais, agravada pela inexistência de medidas
eficazes que buscam reduzi-la, resulta no acúmulo de demandas e, assim, no atraso da
prestação jurisdicional e da solução dos feitos, conforme se observa da “taxa de
congestionamento” aferida pelo Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2019). Outrossim,
como pontuado, podem culminar na tomada de decisões genéricas, com vistas à redução
do congestionamento e ao aumento da produtividade.
E este fato não só representa um atraso no julgamento dos processos, mas prejudica
a efetividade da justiça, na medida em que aqueles que realmente possuem o direito
pleiteado não obterão uma solução justa em tempo razoável.
Observa-se, através das estatísticas (BRASIL, 2019; BRASIL, 2020) – embora
ligeiramente reduzidas em 2019 em relação a 2018 - que a morosidade da justiça acaba
não sendo devidamente questionada, analisada e entendida. Se o fosse, possibilitaria a
busca e a aplicação de uma solução eficaz, a partir da adoção de medidas adequadas, o
que não deve ser imediato, eis que, por certo, demanda muito estudo, análise de
estatísticas, exame da viabilidade das opções disponíveis, pesquisa empírica. Exige, pois,
um trabalho minucioso, a ser feito a longo prazo.
Assim, como resultado, principalmente, da inércia do poder estatal e acentuada pelo
abuso perpetrado por alguns litigantes, que extrapolam os limites do razoável e, por vezes,
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do direito (PINTO, 2015), a morosidade acaba por se tornar uma característica “normal” e
“esperada” do sistema jurídico brasileiro.
Há que se ressaltar, ainda, o fato de que, em razão do congestionamento do
consequente excesso de prazo para processamento e julgamento das demandas, muitas
vidas ficam “suspensas”, à espera de uma decisão judicial, decisão esta que pode levar anos
para ser proferida.
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Estima-se que o tempo médio do processo na fase de conhecimento, em primeiro
grau, é de um ano e um mês; de execução judicial, de cinco anos e oito meses e, no
segundo grau, de dez meses (BRASIL, 2019, p. 34). Em relação aos processos criminais
baixados em 2019, verificou-se que estes tiveram uma duração, em média, de quatro anos
na fase de conhecimento; de quatro anos e sete meses na fase de execução de penas
alternativas e de quatro anos e oito meses na fase de execução das penas privativas de
liberdade (BRASIL, 2020). Aliás, o número de casos pendentes em 2018, no âmbito apenas
da Justiça Estadual, era de quase 63 milhões (BRASIL, 2019, p. 36). Em 2019, o número
baixou para 62,9 milhões de casos pendentes de análise (BRASIL, 2020, p. 93).
Por um lado, sabe-se que o excesso de prazo para a conclusão de um processo é
questão complexa, que envolve diversos fatores e não se soluciona com a adoção de
medidas isoladas ou pela simples fixação de prazos legais. Tratando-se principalmente de
um problema estrutural, seria necessária uma reforma em todo o sistema atual, precedida
de estudos específicos e abrangentes, calçados na observância dos direitos fundamentais
e dos princípios do Estado Democrático de Direito.
O conceito de morosidade para fins de aferição da ocorrência de excesso de prazo,
do mesmo modo, se mostra de difícil definição. Seria possível estabelecer um parâmetro
aplicável a todos os processos? Nos parece que não.

Isso porque cada demanda possui suas peculiaridades, circunstâncias e
complexidade. Não há como se prever, por meio da legislação, determinado prazo
específico para o término do processo, que, de acordo com cada caso concreto, pode ter
diversos e inúmeros desdobramentos. Se assim o fosse, dificilmente o prazo seria
observado, principalmente se a questão da morosidade estrutural não fosse previamente
enfrentada. Como exemplo, podemos citar a necessidade de instauração de incidentes, tal
como o de insanidade mental; a necessidade de oitiva de testemunhas por carta precatória;
a pluralidade de réus e de crimes a serem apurados; os diversos tipos de recursos possíveis
contra decisões proferidas ao longo do processo; a necessidade de confecção de laudos
periciais e, a questão mais atual, que afetou não só os processos em andamento, mas a
sociedade como um todo: a pandemia do COVID-19.
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Cabe ao julgador, portanto, sopesar as circunstâncias de cada caso concreto, os
direitos e garantias fundamentais, para então se determinar se, naquele caso específico, o
“tempo razoável” de duração para a tramitação e conclusão do processo foi extrapolado,
o que impacta, por exemplo, na manutenção da prisão do acusado ou no relaxamento da
custódia quando constatado o excesso. Vale ressaltar que duração razoável do processo,
inclusive, constitui garantia constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional 45
de 200412.
Por outro lado, não se pode admitir, com fundamento na razoável duração do
processo e na celeridade processual, que seja impossibilitado ao juiz examinar o caso,
refletir e amadurecer a decisão judicial, ou mesmo dispensar-se a realização de provas
necessárias à formação de seu convencimento, violando, do mesmo modo, garantias
processuais.
Destarte, verifica-se a existência de dois extremos: de um lado, o direito à uma
justiça célere e efetiva, através de uma duração razoável do processo e, de outro, a
impossibilidade de se “atropelar” etapas processuais e relativizar direitos, formas e normas
procedimentais. Assim, como equilibrar estes dois lados? Como garantir, de fato, que o
direito à liberdade individual não seja violado? Como observar a duração razoável de cada
processo? Como garantir decisões judiciais justas e que efetivem determinado direito?
Talvez o papel da Justiça e de todos os seus integrantes seja constantemente buscar
estas respostas, em cada caso que lhes é apresentado. Principalmente no âmbito do Direito
Processual Penal, não há como se permitir a mitigação dos direitos fundamentais do
acusado ou que se acelere a formação do conjunto probatório, deixando de produzir
provas necessárias à busca da verdade real – as quais servirão de substrato à conclusão do
julgador e, eventualmente, resultarão na formação da culpa do réu e pena privativa de
liberdade.
Parece-nos que todo o sistema judiciário brasileiro, nos termos em que hoje é
engendrado, cria uma cadeia de problemas estruturais que prejudicam a efetividade da
prestação jurisdicional. Não se busca erradicar os problemas em sua causa, mas apenas
remedia-los com soluções e reformas legislativas que, a princípio, “resolvem” a questão.
Estas soluções, que geralmente produzem efeitos imediatos, porém, não eliminam a
morosidade estrutural, mas apenas mascaram o que deveria ser corrigido.
No ano de 2018, os processos criminais que foram baixados perduraram, em média,
por três anos e nove meses apenas na fase de conhecimento, mais três anos e quatro meses
12 Artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal: “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)
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na fase de execução das penas alternativas e quatro anos e dois meses na execução das
penas restritivas de liberdade (BRASIL, 2019, p. 220). Em 2019, verificou-se que os
processos criminais duraram, em média, um ano e três meses a mais do que os não
criminais, sendo essa realidade verificada em todos os segmentos de justiça (BRASIL, 2020,
p. 194).
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Nesse panorama, não se pode olvidar a preocupante possibilidade de que o réu
responda ao processo preso preventivamente, cumprindo parte da pena que
eventualmente será imposta ou que já foi fixada, hipótese em que o processo se encontra
em grau de recurso, com sentença condenatória proferida.
Parece-nos que, de todas as áreas do Direito, aquela que impacta diretamente na
liberdade do indivíduo, como é o processo criminal, é onde se observa o maior prejuízo
em decorrência da sobrecarga dos tribunais e da morosidade do sistema judiciário. Isso
porque, como ressaltado, aquele que figura como réu em uma ação penal poderá, quando
presentes os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, ser mantido preso
ao longo de toda a instrução processual, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal. Ao final, declarada sua culpa, será iniciada a execução penal, abatendo-se
da pena total o período em que permaneceu preso preventivamente. Maiores ainda serão
as consequências, tanto físicas quanto psicológicas, se constatada, ao final da instrução
processual ou em grau de recurso, a inocência do acusado.
Diante deste cenário, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, passou a admitir a
concessão da liberdade em casos em que se apura a prática de crimes hediondos, quando
verificado o excesso de prazo para formação da culpa13.
O entendimento, porém, revela-se defasado, visto que, atualmente, admite-se a
concessão da liberdade em todos os tipos de delito, ponderadas as circunstâncias do caso
concreto. Não obstante, à época, o entendimento mostrou-se um remédio à morosidade
da tramitação processual - com a qual, por certo, não pode arcar o acusado.
13 Nesse sentido é o teor da Súmula 697, editada pelo Pretório Excelso: “A proibição de liberdade provisória
nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo”.
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O Superior Tribunal de Justiça por sua vez, reconheceu a existência de excesso de
prazo mesmo quando encerrada a instrução criminal14, afastando, assim, a aplicabilidade
da Súmula 5215.
Como vimos, não há, na legislação brasileira, prazos pré-fixados para a conclusão
da instrução processual. A doutrina e a jurisprudência, buscando suprir esta lacuna,
estabeleceram o prazo de 81 dias, o qual, no entanto, conforme jurisprudência majoritária,
“não é de peremptória observação, erigindo-se apenas como parâmetro, utilizado pelos
Tribunais, para aferir a duração do processo”16. Assim, admite-se a flexibilização deste
prazo, que, de qualquer modo, dificilmente seria respeitado em todos os processos, diante
das circunstâncias específicas de cada um deles e de todo o problema da morosidade
estrutural aqui pontuado.
Quando verificada a demora injustificada, deve-se buscar dirimi-la – seja pela soltura
do réu, se preso, seja pela adoção de outras medidas visando remediar o prejuízo -, em
observâncias aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. Nesse ponto,
ressalta-se que o acusado não pode arcar com a ineficiência do sistema judiciário, com a
morosidade excessiva e injustificada, com a existência de problemas estruturais e com a
desídia do julgador ou do Parquet, por exemplo.
Entretanto, o ideal é que se busque a implementação de medidas com vistas à
eliminação do problema, e não apenas à sua remediação quando verificado em
determinado caso concreto.
4.DO IMPACTO À LIBERDADE INDIVIDUAL
A liberdade, segundo o conceito elaborado por Carnelutti (2015), não constitui a
abstrata possibilidade de escolher entre o bem e o mal, mas o potencial de se escolher o
bem. Sendo assim, para o autor, uma ação considerada boa é exercício da liberdade,
enquanto uma ação má, por outro lado, é não exercício de liberdade”.
Como se sabe, toda pessoa humana, em princípio, possui o direito fundamental à
liberdade de ir e vir. Referido direito limita o poder estatal e se encontra positivado no
14 A Turma deu provimento ao recurso em habeas corpus para que o recorrente, preso há mais de três anos,
aguarde em liberdade o julgamento do processo mediante o compromisso de comparecer a todos os atos
do processo para os quais for chamado. Isso no entendimento de que, ainda que encerrada a instrução, é
possível reconhecer o excesso de prazo diante da garantia da razoável duração do processo, prevista no art.
5º, LXXVIII, da CF/1988, com a reinterpretação da Súmula n. 52-STJ à luz da EC n. 45/2004 (RHC 20.566-BA,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 12/6/2007).
15 Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
16 HC 145.467/SP, Relatora Ministra Thereza de Assis Moura, julgado em 10/06/2010.
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inciso XV, do artigo 5º, da Constituição Federal Brasileira, segundo o qual “é livre a
locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.
E, sobre os direitos fundamentais, pode-se dizer que:
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são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da
pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano
constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que,
por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o
ordenamento jurídico. (MARMELSTEIN, 2019, p. 18)
Sob o enfoque jurídico positivo, Araújo e Serrano Júnior (2015, p. 155) classificam
os direitos fundamentais individuais como sendo as cláusulas constitucionais destinadas à
limitação do poder estatal. Assim, são destinados a garantir ao indivíduo os direitos de
liberdade, fruíveis e reivindicáveis individualmente (2015, p. 155).
Importante ressaltar que uma das características destes direitos é a limitabilidade –
ou seja, embora fundamentais, não são direitos absolutos, mas, sim, limitáveis. Desse
modo, por vezes, a aplicação do direito de liberdade pode ser limitada, restringida, não
sendo ele aplicado em toda sua extensão e alcance. Essa limitação, porém, não deve se dar
no plano da norma jurídica, mas apenas no âmbito fenomênico, observadas as
circunstâncias de cada caso concreto (ARAÚJO; JÚNIOR, 2015, p. 163, 166).
Nesse âmbito, o direito de locomoção é o direito que cada indivíduo tem de ir e vir
sem que seja impedido pelo Estado ou por qualquer outra pessoa, tutelando a liberdade
em sentido estrito, vale dizer, a prerrogativa de não ser preso ou detido arbitrariamente. O
inciso LXI, do mencionado artigo 5º da Constituição Federal, excepciona esta regra: nos
casos de prisão em flagrante e de prisão determinada por ordem judicial.
Diante da prática de infrações penais previamente estabelecidas legalmente
(princípios da legalidade e da anterioridade da lei), portanto, a liberdade pode ser retirada
da esfera de direitos do indivíduo infrator, nos termos das leis aplicáveis, podendo esta
mitigação ter caráter definitivo – quando existir trânsito em julgado de sentença
condenatória, sendo a execução da pena o principal efeito decorrente da condenação à
sanção imposta - ou provisório, a partir da decretação, devidamente fundamentada, das
prisões temporária ou preventiva.
A sobrecarga do Judiciário e a morosidade engendrada no sistema judiciário em
muito contribui para a mácula a este direito fundamental. Conforme se extrai das
estatísticas apresentadas, processos criminais se alongam por anos antes que se chegue a
um veredito de culpabilidade – ou, pior, à uma absolvição. Nesse período, liberdades
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individuais são tolhidas e indivíduos no cárcere em condições extremamente precárias até
que o Estado tenha condições de analisar o caso e formar sua convicção. Quanto tempo é
“razoável” para que um indivíduo seja privado de sua liberdade até que seja, juridicamente,
declarado culpado?
Como já dito, o conceito de “razoável” não foi previsto pelo legislador, sendo certo,
porém, que deverá ser aferido em cada caso específico, pois não se observa, no curso dos
processos, parâmetros totalmente regulares que permitam a criação de um tipo de
conceito pré-determinado. Também é certo, por outro lado, que o indivíduo que se vê
privado de sua liberdade não poderá arcar com os problemas que decorrem da inércia e
da desorganização estatal.
Nos parece pertinente reproduzir uma frase escrita por Voltaire (2016, p. 08), que
bem retrata uma das consequências do cenário aqui exposto: “A lei transformou-se numa
faca de dois gumes que degola tanto o inocente quanto o culpado”.
O sistema jurídico brasileiro, como o conhecemos hoje, possui falhas que permitem
que determinado processo se alongue por anos. O que mais preocupa, deveras, são
aqueles em que indivíduos se veem privados de sua liberdade no decorrer do processo
criminal, o que atinge diretamente o direito fundamental inerente à pessoa humana talvez
mais importante, juntamente com a vida: a liberdade.
As consequências decorrentes da violação deste direito se revelam gravíssimas e de
impossível recuperação, consideradas as condições precárias do sistema penitenciário em
geral, a superlotação e o impacto que todas estas questões produzem na vida do indivíduo
como um todo – nos âmbitos da saúde física e mental, da estrutura familiar, do
desenvolvimento pessoal e profissional e dos relacionamentos sociais. Produzirá efeitos,
inclusive, na posterior tomada de decisões pessoais do indivíduo, podendo resultar,
inclusive, na reincidência criminal17.
A diminuição da judicialização nos parece ser uma alternativa à sobrecarga do
Judiciário e, consequentemente, à redução da morosidade, impactando, assim, na efetiva
garantia da liberdade individual, de modo que violações a este direito fundamental sejam
mitigadas e, em um cenário ideal, erradicadas. Questões de política pública também devem
ser consideradas, buscando-se que cada pessoa “seja protagonista de sua existência um
17 Os autores Sérgio Adorno e Eliana Blumer T. Bordini, a partir de estudo realizado entre os anos de 1974 e
1985 em uma penitenciária do Estado de São Paulo, concluíram que a prisão agrava a reincidência. No mesmo
sentido, o relatório o Relatório de Pesquisa sobre a reincidência criminal no Brasil, elaborado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) a pedido do Conselho Nacional de Justiça, pontuou algumas questões
inerentes ao cárcere que geram impacto na reincidência.
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reitor de sua própria conduta, para ajustar-se à conduta civilizada, sem necessidade da
atuação heterônoma do Estado-juiz” (PINTO, 2015, p. 09).
5.CONCLUSÃO
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Observou-se, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, ser fundamental a
obediência ao princípio do devido processo legal e, consequentemente, ao comando
constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
Entendemos, a partir de breve análise de estatísticas e do funcionamento do sistema
judiciário e sem a pretensão de esgotar o tema, ser necessária uma reforma estrutural do
modelo brasileiro em relação à morosidade, buscando-se a efetivação do acesso à justiça,
a qualidade da prestação jurisdicional e da observância da liberdade individual como
direito fundamental de todos os indivíduos.
Concluiu-se que a constante sobrecarga do Estado é agravada pela ausência de
medidas adequadas e precedidas de estudos que busquem erradicar o problema, o que
prejudica a prestação jurisdicional como um todo. Assim, morosidade na tramitação e
conclusão dos processos impacta, diretamente, no direito fundamental à liberdade.
Verificou-se, portanto, que a questão possui impactos ainda mais relevantes no âmbito do
direito processual penal, visto que o acúmulo de feitos, além de impossibilitar, por vezes,
uma análise detida do caso concreto, priva o indivíduo de sua liberdade por anos até que
se chegue a uma sentença.
Diante disso, questionou-se: como atingir a efetividade da justiça, que não se mede
através do número de processos resolvidos, mas, sim, pela satisfação das pessoas e pela
justiça atingida através das decisões?
A partir da aplicação do direito e da justiça efetiva, entende-se que se deve buscar
a preservação da credibilidade do sistema judiciário e a resolução das demandas de
maneira satisfatória, possibilitando, assim, a aplicação da verdadeira Justiça, sempre com
vistas à garantia do direito à liberdade e aos demais direitos fundamentais que compõem
a gama de direitos inerentes à toda pessoa humana.
Foi ressaltando, porém, que não se pode pretender que, por outro lado, as decisões
judiciais passem a ser proferidas em tempo recorde, em nome da celeridade processual,
sem a devida análise prévia do caso e fundamentação do conteúdo decisório. Se assim o
fosse, como seria garantida a justiça a partir de um exame “atropelado” das provas
coligidas ao processo? Citando novamente Voltaire (2016, p. 15), “cumpre punir, mas não
às cegas. (...) Se a justiça é pintada com uma venda nos olhos, é mister que a razão seja seu
guia”.
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Parece-nos que o tema, por qualquer ângulo que se observe, retorna à questão do
equilíbrio que se deve buscar para que uma justiça realmente efetiva seja alcançada e
direitos fundamentais garantidos. Todas os pontos que se contrapõem nesse contexto se
mostram relevantíssimos, de modo que cada um, em seu devido tempo e lugar, deve ser
sopesado com cautela pelos aplicadores e intérpretes da lei.
Assim, enquanto o cerceamento da liberdade por tempo superior ao razoável não
pode ser admitido, não se pode olvidar a garantia processual de que todas as decisões
judiciais devem observar a previsão constitucional de devida fundamentação, sob pena de
se tornar ilegal.
Deve-se buscar, portanto, a efetiva erradicação da morosidade estrutural, não a
partir de reformas processuais que produzem efeitos imediatos, mas, sim, com a
implementação de medidas bem pensadas, precedidas dos necessários estudos que,
efetivamente, gerem impactos relevantes nas questões que se deve resolver.
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Resumo: Uma das novidades do Código de Processo Civil de 2015 é a produção antecipada
de prova. O instituto tem utilidade maior que seus antecedentes ao representar o
reconhecimento legislativo do direito autônomo à produção da prova em bases mais
amplas. O presente artigo analisa a produção antecipada de prova em seu cabimento e
interesse além de abordar aspectos centrais do procedimento à luz do modelo
constitucional de processo.
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Prova. Produção antecipada de prova. Modelo
constitucional de processo. Contraditório. Isonomia.

Sumário: Introdução. 1. Cabimento, interesse. 2. Ausência de defesa, recorribilidade e
adequação ao modelo constitucional de processo. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
O Código de Processo Civil de 2015 aboliu as chamadas medidas cautelares
nominadas sem, no entanto, deixar as pretensões por meio delas eram veiculadas ao
desabrigo de instrumentos para sua proteção. No caso do instituto hoje intitulado de
“produção antecipada de prova”, o diploma legislativo foi além: não apenas manteve a
possibilidade de produzir prova antecipadamente com viés acautelatório como alargou o
instituto para abarcar novas possibilidades que demonstram o acolhimento amplo do
direito autônomo à prova18.
A inovação é saudável e talvez um dos mais poderosos instrumentos da Lei
13.105/2015 na busca da efetividade do processo e da redução da litigiosidade. Para que
logre esses objetivos, é indispensável o seu estudo e o conhecimento de suas
particularidades por todos operadores do direito.
18 O acolhimento legislativo do direito autônomo à prova é festejado por vários autores, entre os quais se
destacam BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum,
processos nos Tribunais e recursos (livro eletrônico). 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, v. 2, p. 336 e
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10. ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2018, p. 755.
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Se, por um lado, o manejo da produção antecipada de prova é realmente promissor
e sua regulamentação nos arts. 381 e 383 do CPC merece atenção, por outro, deve-se ter
em mente que a sua aplicação – como, aliás, de qualquer instituto previsto no Código –
deve ser feita em conformidade com o modelo constitucional de processo, paradigma do
qual não é dado distanciar-se. À luz dessas premissas é que empreendemos este breve
estudo sobre alguns aspectos mais salientes da produção antecipada de prova.
Este artigo analisará o cabimento e a conformação do interesse processual na
produção antecipada de prova, indicando como a amplitude do primeiro um facilita a
configuração do segundo. Em seguida, será dada especial atenção ao significado que
devem ter a proclamada ausência de defesa no procedimento e a recorribilidade reduzida
da decisão que o encerra à luz do modelo constitucional de processo.
1.CABIMENTO E INTERESSE
A atual “produção antecipada de prova”19, regulada nos arts. 381, 382 e 383 do
CPC, reuniu numa só ferramenta funções que eram atribuídas a dois procedimentos
distintos na ordem processual revogada: a justificação (arts. 861 a 866, CPC/73 e a antiga
produção antecipada de provas (arts. 846 a 851, CPC/73), ambos antes previstos como
procedimentos cautelares. Mas o novo instituto não é apenas o resultado de uma junção
de procedimentos – o que por si só já seria elogiável porque extingue formalidades
desnecessárias20. Apresenta como novidades centrais o fato de não depender mais de
alegação de urgência nem restringir-se à produção de prova oral ou pericial.
As três principais hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova estão
previstas no art. 381 do CPC e são as seguintes: (i) existência de fundado receio de que a
verificação de certos fatos se torne impossível ou muito difícil no futuro; ( ii) a prova a ser
produzida possa viabilizar a autocomposição ou outro meio de solução adequada do
conflito; (iii) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de
demanda futura.
19 A rigor, a antecipação do momento de produção da prova pode ocorrer de forma incidental, bastando
que uma das partes formule requerimento simples, fundamentando-o em uma das hipóteses do art. 381, e
que o juiz alterasse o momento de produção da prova, determinando a sua colheita antes do momento
usual, como lhe permite o art. 139, VI, CPC. O presente trabalho não examina isso, mas o pedido de
produção antecipada de prova em processo autônomo, independente da existência atual ou futura em que
deduzida pretensão de direito material.
20 Segundo FUX, Luiz. O novo processo civil. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 80, n. 4, p. 264290, out.-dez. 2014, p. 268-269, as três causas principais da morosidade judicial identificadas pela Comissão
de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto de código são o excesso de formalidades do processo
brasileiro, a prodigalidade recursal e a litigiosidade desenfreada.
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A primeira hipótese retrata a já conhecida utilização antecipação da produção da
prova como forma de assegurar a viabilidade de sua produção. Trata-se de medida com
caráter cautelar, dependente da demonstração de que a produção da prova submete-se a
um risco (periculum in mora). Nesse caso não há novidade em relação ao sistema da
legislação revogada.
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As duas outras hipóteses, por outro lado, ampliam sobremaneira o cabimento da
antecipação da prova.
Quanto à hipótese prevista no inciso II, basta que o requerente da medida alegue
que a produção do meio de prova facilitará a busca de um acordo entre os interessados
no fato probando para que se configure aí o legítimo interesse na sua produção. Quanto
à do inciso III, é suficiente a indicação pelo autor que o conhecimento dos fatos a que se
referem a medida poderá levar a um exercício mais preciso e responsável de uma pretensão
futura ou mesmo desaconselhar o ingresso em juízo.
Essas hipóteses parecem generalizar o cabimento do pedido de antecipação da
produção da prova21 e é saudável que o façam.
A uma porque revelam coerência com a norma fundamental do processo civil
brasileiro prevista no art. 3º, §3º, do CPC, que incentiva a autocomposição e convoca todos
os sujeitos processuais a persegui-la, reconhecendo que a solução consensual de um
conflito – que pode ser facilitada pelo prévio conhecimento dos fatos – pode ser mais
célere e eficaz na pacificação social que a imposição de uma decisão heterônoma pelo
Estado-juiz.
A duas porque atende a um dos objetivos que motivaram o surgimento da
codificação atual: combater a morosidade do Judiciário, que tem como uma de suas causas
a sobrecarga dos tribunais com a litigiosidade intensa no país22. A produção antecipada
de prova permite que a parte reduza o risco de sucumbência na ação futura (ajustando,
por exemplo, a extensão do pedido indenizatório que será formulado) ou mesmo desista
de ajuizar uma demanda mais complexa e demorada em vista do prognóstico de insucesso
dado pela prova produzida antecipadamente.
A descrição legal aberta das hipóteses de cabimento da ação autônoma de
produção antecipada de prova tem por consequência a facilidade de preenchimento das
condições da ação, notadamente o interesse de agir, tanto como necessidade como
adequação.
21 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit, p. 756.
22 FUX, Luiz. Op. cit., p. 268, inclui a litigiosidade desenfreada entre as causas de morosidade judicial.
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A inicial da medida de produção antecipada de provas, como toda petição inicial,
deverá atender aos requisitos do art. 319 do CPC e trazer causa de pedir em que serão
expostas as razões que revelam a necessidade da antecipação da prova (art. 382, caput,
CPC). Embora seja requisito a demonstração da necessidade da medida, a própria
abrangência das hipóteses de cabimento leva à singeleza da sua demonstração. Afinal,
basta que se alegue a aptidão da prova para facilitar a solução extrajudicial de um litígio
ou a análise sobre a viabilidade de propositura de uma ação futura e eventual. Diante disso,
Leonardo Greco chega a afirmar que a configuração do interesse de agir não depende da
demonstração de que da prova se poderá extrair um benefício jurídico imediato e consiste
apenas na ausência de manifesta ilicitude da prova perseguida e na possibilidade, ainda
que remota, de que ela possa ter alguma utilidade lícita para o autor23.
Sob o prisma da adequação, o interesse de agir também é amplo. A medida, além
de independente de periculum in mora ou vinculação a um processo futuro, serve à
produção de qualquer meio de prova, mesmo documental24.
Aliás, a amplitude do interesse de agir na produção antecipada de prova já foi
afirmada pelo próprio STJ, por meio de sua Quarta Turma, no REsp 1.774.987/SP, de
relatoria da Min. Isabel Galotti. No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia mantido
sentença que extinguira sem resolução do mérito por falta de interesse ação movida em
face de instituição financeira tendo por objeto a obtenção de contrato utilizado para a
negativação da requerente, sob o argumento de que no atual regime processual somente
caberia exibição de documento em caráter incidental. As decisões foram anuladas pelo STJ,
que afirmou a adequação da ação autônoma de exibição como uma espécie de produção
23 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. II, p. 129: “O
interesse de agir é muito tênue. O requerente não está obrigado a afirmar ou demonstrar a necessidade de
produção da prova para dela extrair em seu benefício algum efeito jurídico imediato. No entanto, ninguém
pode usar de um procedimento judicial para fins ilícitos ou para molestar injustamente a outrem. Por isso, o
já citado artigo 382 exige que o requerente exponha a sua intenção em petição circunstanciada. Embora o
requerente não tenha o ônus de demonstrar desde logo se a prova tem alguma finalidade prática ou
jurídica, o interesse de agir corresponde à não manifesta ilicitude da prova constituenda e à hipotética
possibilidade, ainda que remota, de que ela possa ter alguma utilidade lícita para o requerente. (...) Não
havendo indícios de ilicitude da prova ou do fim almejado pelo requerente com sua produção, deve o juiz
deferi-la sendo suficiente para caracterizar o interesse de agir a especial segurança de que se revestirá a
prova produzida em juízo.”
24 Nesse caso, observará também as normas da exibição de documentos (art. 396 e ss.). Nesse sentido,
examinando a produção antecipada de prova, afirma TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. In
CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coord.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 591, item 19: “Diferentemente do CPC/1973, o CPC/2015 não prevê
medida típica de exibição de documentos em caráter preparatório. Estabelece apenas procedimento
específico para a exibição de documento ou coisa, em poder da parte adversária ou de terceiro, no curso
do próprio processo principal (CPC/2015, arts. 396 e ss.). Quando houver interesse jurídico na exibição
prévia de documentos, por razões de urgência ou não, caberá o emprego da medida ora em exame”.
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antecipada de prova, em consonância com o enunciado 129, da II Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal25. Veja-se o seguinte trecho da decisão:
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“No caso dos autos, como já relatado, a parte ingressou com o
pedido de exibição por meio da presente ação, em razão da
negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Afirma
que desconhece a dívida, e necessita do teor do contrato que deu
origem ao débito para tomar as providências cabíveis. Tal
providência, a teor dos enunciados da II Jornada de Processo Civil e
da doutrina autorizada, pode ser buscada por meio de ação
autônoma, não havendo de se falar em falta de adequação ou
interesse.
Apresentado o documento - especificamente indicado na inicial pelo
número constante do cadastro negativo - o autor definirá se ajuizará
ou não ação de conhecimento. Adequada, portanto, a ação
autônoma de exibição para o fim proposto (CPC, arts. 381 e 396)”
A inadequação da produção antecipada de prova poderia ser cogitada apenas em
cassos nos quais não de busca não um direito processual à prova, mas a tutela de um
direito material de acesso a uma informação, como no caso de informação pessoal
constante de banco de dados de caráter público (tutelável por meio de habeas data, nos
termos do art. 5º, LXXII, da CRFB)26.
2.AUSÊNCIA DE DEFESA, RECORRIBILIDADE
CONSTITUCIONAL DE PROCESSO

E

ADEQUAÇÃO

AO

MODELO

Aspecto proeminente do regime legal da produção antecipada de prova é a
inadmissibilidade (ou admissibilidade restrita) de defesa ou recurso no procedimento, nos
termos do art. 382, §4º, do CPC. Esse dispositivo merece interpretação conforme o modelo
de processo decorrente da Constituição da República, que tem no direito ao contraditório
e na isonomia algumas de suas bases.
A ação de produção antecipada de prova se restringe à produção da prova. A
valoração e a determinação da sua eficácia probatória será feita em eventual processo
futuro, em que deduzida pretensão com a qual a prova colhida guarde nexo de
referibilidade (art. 382, §2º, CPC). Exatamente por não haver juízo a respeito do mérito da
25 Enunciado 129 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: É admitida a exibição de documentos
como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.

26 TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 590, item 4.
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pretensão de direito material a ser exercida no futuro é que não há prevenção do juízo a
que distribuída a produção antecipada de prova (art. 381, §3º, CPC).
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A disposição legislativa de que não se admite defesa na produção antecipada deve
ser compreendida em conformidade com essa premissa. Como não há pronunciamento do
juiz a respeito da ocorrência do fato probando ou de suas consequências jurídicas, não há
razão para se controverter a respeito da valoração da prova.
O mérito da produção antecipada de prova é a própria produção da prova
requerida. É sobre a possibilidade de produzi-la que se pronunciará o juiz. E, sendo esse o
conteúdo do pronunciamento judicial, deve-se reconhecer aos interessados na prova o
direito de influenciar eficazmente a decisão. O contraditório é reduzido, mas não
inexistente. Isso seria inadmissível diante da sua consagração constitucional como direito
fundamental (art. 5º, LV, CRFB). Além de inconstitucional, negar essa possibilidade ao réu
seria incoerente inclusive à luz de uma interpretação sistemática dos §§1º e 4º do art. 382.
O §1º admite a possibilidade de haver caráter contencioso na produção antecipada de
prova, o que, por evidente, deve levar à possibilidade de que os interessados citados
controvertam sobre a admissibilidade da prova requerida.
É bem verdade que não há grandes incentivos para que os interessados citados no
procedimento se oponham à produção da prova. Primeiro porque, como já se disse, não
haverá valoração da prova nesse processo. Segundo porque o cabimento da produção foi
tão alargado nos incisos do art. 381 que o indeferimento parece improvável e a resistência
do interessado lhe trará o risco da sucumbência, podendo inclusive ter que arcar com
honorários de advogado27. No entanto, não se pode negar, sobretudo à luz de uma
compreensão substancial do direito ao contraditório como direito de influenciar a decisão
do juiz28-29, que é em tese possível ao réu insurgir-se contra pretensão deduzida na
antecipação de prova, sustentando o descabimento da sua colheita.
O interessado discutirá o direito à produção da prova. Poderá arguir sua
inadmissibilidade e questões processuais – como a incompetência do juízo ou a falta de
27
TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 597, item 26: “Se o réu resiste à
antecipação da prova, sustentando seu descabimento, e é derrotado, deve responder pelas despesas
relativas à desnecessária extensão do procedimento por força dessa alegação infundada, inclusive
honorários advocatícios”.
28NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit, p. 760: “Naturalmente, a defesa terá suas limitações, porque a
impugnação do réu se limitará a questões processuais e ao cabimento do pedido à luz das hipóteses
previstas no art. 381 do CPC”.
29 Sobre o direito de contraditório como direito de influência, CABRAL, Antonio do Passo. Contraditório
(Princípio do -), in: Dicionário de Princípios Jurídicos. Org: TORRES, Ricardo Lobo et al. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011, p. 200.
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interesse de agir – além de discutir questões atinentes ao modo como a prova será
produzida30 – como a inviabilidade de oitiva de uma testemunha por se tratar de pessoa
incapaz, impedida ou suspeita (art. 447, §§1º, 2º e 3º, CPC)31, o impedimento do perito
indicado pelo juízo ou a inadequação da sua proposta de honorários (art. 465, §1º, I, e §3º,
CPC). A discussão referente aos honorários do perito, embora na ação probatória em si
possa não parecer relevante de imediato ao réu, já que o custeio da produção caberá
àquele que a requereu, ganha importância pela possibilidade de que em processo futuro,
em que o requerido seja demandado com base naquela prova produzida antecipadamente,
haja condenação a reembolsar os custos da perícia32-33.
Vale salientar o argumento, adotado o enunciado 32 da I Jornada de Direito
Processual Civil do CJF34, de que a pretensa inadmissibilidade de defesa no procedimento
não impede que o réu alegue matérias que são conhecíveis de ofício pelo juiz, pois se elas
podem ser examinadas mesmo sem provocação, o requerido tem direito a provocar
decisão do juiz a seu respeito35.
30 DIDIER JR., Fredie BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil:

teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos
efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 145-146.
31
Embora seja possível a discussão sobre a possibilidade de oitiva de testemunha em razão de
incapacidade, impedimento ou suspeição, recomenda-se ao juízo da produção antecipada de prova que
privilegie a ampla admissibilidade da prova, pois o exame definitivo acerca da regularidade da sua
produção será feito pelo juízo do processo futuro, que poderá admitir a oitiva da testemunha menor,
impedida ou suspeita se considerar “necessário” à luz da relevância da prova para a elucidação dos fatos
em cotejo com o resto do material probatório então existente, nos termos do art. 447, §4º. Essa advertência
é feita por TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 596, item 23.
32 TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 597, item 26: “A parte que arcar com as
despesas da produção probatória antecipada pode ser delas ressarcida se depois for vitoriosa no processo
relativo à pretensão principal (art. 82, §2º)”.
33 DIDIER JR., Fredie BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Op. cit., p. 148, nota 30: “No
entanto, se a prova ali produzida for utilizada em processo futuro de certificação do direito material, suas
despesas se somarão às despesas do processo cognitivo e deverão ser desembolsadas, ao final, pelo
vencido”.
34 Enunciado 32 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: A vedação à apresentação de defesa
prevista no art. 382, §4º, do CPC, não impede a alegação pelo réu de matérias defensivas conhecíveis de
ofício.
35 Nesse sentido, BUENO, Cássio Scarpinella. Op. cit., p. 338-339: “O § 4º do art. 382 veda defesa ou
recurso, salvo contra o indeferimento total relativo à prova. O dispositivo, para não atritar com os princípios
do contraditório e da ampla defesa, componentes do modelo constitucional do direito processual civil,
deve ser interpretado no sentido de que o que está proscrito do procedimento são as discussões relativas à
avaliação da prova, que serão feitas a posteriori. Do mesmo modo que não há como subtrair do
magistrado o dever de agir, ainda que oficiosamente, quanto à regularidade do processo e da colheita da
prova, não é dado impedir que o réu se manifeste em idêntico sentido.”. Na mesma direção: NEVES, Daniel
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Quanto à recorribilidade, o §2º do art. 382 afirma restringir-se à decisão que
“indeferir totalmente a prova pleiteada pelo requerente originário”. Fora isso, não cabe
recurso.
Fredie Didier Jr.36 defende a possibilidade de interposição de agravo de
instrumento contra decisão que, ao julgar ação de produção antecipada de prova em que
há cumulação de pedidos, indefere um deles, argumentando que se trataria de decisão
interlocutória parcial de mérito. Não parece ser essa a intenção do dispositivo legal. O texto
é expresso em dizer que não cabe recurso, não discriminando a espécie. Portanto, não seria
cabível agravo de instrumento em razão dessa disposição especial, que afasta a aplicação
do art. 1.015, do CPC37.
De fato, o acesso à instância recursal parece ter sido reduzido de forma
contundente. O recurso cabível seria apenas aquele da parte que inicialmente propôs a
produção antecipada e teve o requerimento integralmente indeferido. Por conta disso,
Daniel Neves questiona a constitucionalidade da regra à luz do direito ao contraditório, já
que o juiz da produção antecipada teria a palavra final sobre a legalidade da produção da
prova ou, por exemplo, sobre o valor eventualmente fixado para os honorários do perito.
O problema pode não chegar a configurar uma inconstitucionalidade caso se leve
em conta que o duplo grau de jurisdição não é, em si, uma garantia constitucional, como
adverte Talamini38. De qualquer modo, para situações teratológicas em que houver
violação de direito líquido e certo das partes, é possível sustentar o cabimento de mandado
de segurança, com base no art. 5º, II, da Lei 12.016/09).
Mais sensível parece a menção de que a legitimidade recursal se limita ao
“requerente originário”. A expressão, em conjunto com a previsão do §3º do art. 382, leva
à conclusão de que o interessado citado para participar da produção antecipada de prova
pode formular pedido contraposto de produção de outro meio de prova a respeito da
mesma situação narrada na inicial, mas, caso seu pedido seja indeferido, ele não poderá
recorrer, diferentemente do requerente originário, que poderia interpor apelação. Há quem
enxergue aí uma inconstitucionalidade incontornável à luz do princípio da isonomia39.
Amorim Assumpção. Op. cit, p. 761 e TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 595,
item 15.
36 DIDIER JR., Fredie BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Op. cit., p. 146.
37 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit, p. 760.
38 TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 597, item 27.

39 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit, p. 761.
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A limitação e a disparidade de tratamento no acesso à instância recursal realmente
é sensível, mas parece superável o questionamento da sua inconstitucionalidade por meio
de uma interpretação que atenda aos princípios do contraditório e da isonomia, que
conformam o modelo constitucional do processo.
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Quanto ao pedido contraposto de produção de prova formulada pelo réu e
indeferido pelo juiz com base no tutela à duração razoável do processo (art. 382, §3º, parte
final), a melhor interpretação é aquela que não enxerga na hipótese impedimento a que o
interessado proponha medida própria de antecipação de prova em autos apartados40.
Quanto à inviabilidade de o interessado recorrer da decisão que deferiu o pedido
do requerente originário da medida, a questão resolve-se por meio da adequada
compreensão a respeito da estabilidade decorrente da produção antecipada de prova.
Como se sabe, não há formulação de pretensão de direito material, não há análise
profunda, pelo juiz, dos fatos alegados nem valoração da prova produzida, razão por que
não há coisa julgada na produção antecipada de prova41. A estabilidade decorrente da
decisão é bastante reduzida e limita-se a impedir que o mesmo requerente que obteve a
antecipação do meio de prova volte a produzir o mesmo meio de prova a respeito dos
mesmos fatos, pois aí lhe faltaria interesse processual42.
E mesmo a regularidade da prova afirmada na sentença da medida antecipatória
não é definitiva. A aferição definitiva da validade da prova produzida ocorrerá no processo
futuro em que também se procederá à sua valoração43. Essa é uma consequência
inarredável da irrecorribilidade (para o requerido) da sentença que defere a antecipação
da prova, à luz do princípio da isonomia e do contraditório. O requerido, na ação futura e
eventual que seja proposta em seu desfavor, deverá poder questionar novamente a
admissibilidade e licitude daquele meio de prova antecipado. É o que se mostra mais
adequado tomando-se em conta que a própria verificação da admissibilidade da prova na
medida antecipatória é precária, pela inexistência de um contexto probatório em face do
qual se possa verificar a imprescindibilidade de produção de provas que, a princípio, são
40 TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 596, item 19.
41 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil (livro eletrônico). 60. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, v. 1, p. 1317.
42 TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 597, item 28.
43 TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. Op. cit., p. 597, item 28: “a própria regularidade da
prova, atestada na sentença, é passível de revisão em futuro processo em que aquela venha a ser usada. A
prova antecipada não é meramente provisória, mas é incompleta: a aferição definitiva de sua validade e sua
valoração apenas poderão ocorrer no concreto contexto do processo em que ela venha a ser utilizada.”
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vedadas, como a oitiva de testemunhas impedidas, suspeitas ou incapazes (art. 447, § 4º,
CPC).
CONCLUSÃO
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O presente trabalho se debruçou sobre alguns pontos mais proeminentes da
produção antecipada de prova, prevista no arts. 381 a 383 do CPC.
De início, foi exposto que a nova ferramenta probatória reuniu num só
procedimento instrumentos que eram separados na legislação anterior, numa redução de
formalidades que em nada contribuíam para o sistema. Em seguida mostrou-se que o
cabimento da produção antecipada foi de tal forma alargado que a configuração do
interesse de agir do requerente ficou extremamente facilitada. A antecipação da produção
de qualquer meio de prova pode se justificar mesmo que não haja urgência e tão somente
para se aferir se uma demanda merece ser ajuizada ou se é aconselhável buscar uma
solução autocompositiva. Viu-se, assim, que o instituto se insere no objetivo do CPC de
combater a morosidade judicial, que tem como uma de suas causas a sobrecarga do
Judiciário em decorrência da litigiosidade desenfreada, a qual pode ser reduzida caso os
interessados tenham conhecimento mais apurado da situação fática que os leva ao
desacordo.
Além disso, foi examinado como é desenvolvido o contraditório na produção
antecipada de prova, a despeito da previsão legal de que não há defesa no processo, e
como a recorribilidade reduzida da decisão proferida pelo juiz deve ser enxergada à luz do
modelo constitucional de processo e da estabilidade fraca por ela produzida. Com esse
exame, mostrou-se que é possível uma interpretação dos dispositivos legais que resguarde
a sua higidez constitucional, seja porque há algum espaço para o exercício do contraditório
no processo de produção antecipada de prova, seja porque o interessado poderá discutir
a regularidade da prova colhida e a sua valoração no processo futuro, caso venha a ser
demandado.
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RESUMO: A evolução da tecnologia digital influiu sobre a criação do comércio eletrônico
realizado por meio da internet, criando um ambiente operacional que demanda rapidez,
tendo em vista agilizar o processo de compra e venda de produtos. A combinação dos
serviços de Web - Web Services com o e-commerce geram negócios que facilitam a vida
do consumidor. Esse comércio possui vantagens para as pessoas, mas também acarreta
desvantagens que repercutem na escolha do cliente em comprar pela internet. Esse
trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral discutir o processo desenvolvido
no comercio eletrônico. A metodologia usada para fins investigativos foi a pesquisa
descritiva de caráter bibliográfico. Enquanto resultados favoráveis destaca-se o ambiente
dos sites de compra e venda ser rico em informações; a redução do ciclo do tempo de
entrega do produto; a facilidade no processamento dos dados, dentre outros. Como
desvantagens, se apresenta a não confiabilidade do cliente no ambiente virtual; o receio
em disponibilizar o número do cartão do crédito; a forma de pagamento; o valor do frete
e a garantia do produto.
Palavras-chave: Internet; Vantagem; Desvantagem; Comércio Eletrônico.
1 INTRODUÇÃO
É visível como a tecnologia tem se propagado com ampliação das possibilidades de
comunicação e de informação. A linguagem é uma das faculdades cognitivas mais flexíveis
que se molda as transições comportamentais como também é responsável pela
propagação das constantes transformações sociais, políticas, culturais que são constituídas
pelo estímulo criativo do ser humano (SEVERINO, 2016).
São incontáveis as formas de utilização da linguagem no seu contexto amplo, nas
suas particularidades, de modo que os equipamentos de informática e a tecnologia da
informação conquistaram seu próprio universo em constante mudanças (GABRIEL, 2016.
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O momento atual é destacado por sua extrema complexidade, sendo resultante de
uma evolução devido ao progresso tecnológico digital e, também, pela rápida e radical
mudança do entorno econômico e financeiro mundial.
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O E-Commerce ou o Comércio Eletrônico se caracteriza enquanto uma forma de
fazer transações comerciais por meio da internet. Para tanto, ao realizar a compra ou venda
se deve usar equipamentos eletrônicos (DENIZ, 2011). Nessa modalidade de comércio não
existem barreiras para comercializar produtos e, nem tampouco empecilhos que dificultem
atender ao cliente, o qual pode estar vivendo em qualquer parte do mundo, pois a internet
facilitou esse tipo de comércio, que vem crescendo devido à quantidade de usuários que
o utilizam.
1.1 TEMA
•

Vantagens e desvantagens do comercio eletrônico.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA
•

O problema que norteia a pesquisa se fundamenta em conhecer quais as
vantagens e desvantagens do comércio eletrônico realizado por meio das
tecnologias digitais?

1.3 JUSTIFICATIVA
Nesse contexto, as novas tecnologias se instituíram enquanto um meio de inclusão
dos sujeitos em espaços tanto de informações, quanto de comércio. Nessa acepção, as
empresas utilizam as redes sociais para facilitar o comércio eletrônico, incitando o
consumo, motivado por meio das campanhas publicitárias. Cabe ao consumidor escolher
um site de confiança em que tenha comprado ou recebido orientações referenciadas por
pessoas da família, amigos ou outros indivíduos que tem a função de influenciar esse
consumo.
A discussão desse fenômeno de compra e venda por meio da internet se justifica
pelo fato de que esse mercado vem crescendo anualmente, embora a situação do ecommerce ainda não seja confortável. Assim, esse trabalho tem a justificativa de levar o
leitor a conhecer as vantagens e dificuldades que esse segmento enfrenta.
2 OBJETIVOS DA PESQUISA
2.1 OBJETIVO GERAL
•

Discutir o processo desenvolvido no comercio eletrônico.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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a) Avaliar as vantagens de se usar as mídias sociais para o comércio eletrônico;
b) analisar estratégias vantajosas para segmentar o comércio eletrônico.
c) Avaliar as categorias comportamentais que podem influenciar os indivíduos a usarem o
comércio eletrônico;
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3 METODOLOGIA
A presente pesquisa pode ser classificada como bibliográfica, já que esta foi
elaborada com base em pesquisas em obras já apresentadas e conceitualizadas na
literatura científica. Para além, utiliza-se como metodologia a pesquisa qualitativa que
envolve, eventualmente, diversas referências epistemológicas (SEVERINO, 2016). A
metodologia utilizada no campo de pesquisa baseou-se em pesquisa bibliográfica.
O processo metodológico deste estudo constitui em uma revisão bibliográfica da
literatura, direcionada pela busca bibliográfica nas seguintes bases de dados: LILACS
- Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe e SCIELLO - Scientific Electronic
Library Online, compreendendo artigos na língua portuguesa, inglesa e espanhola entre o
período de 1990 a 2016. As palavras-chaves utilizadas foram: e-commerce, internet,
tecnologia digital. Além da busca nas bases de dados, realizou-se uma busca manual nas
listas de referências dos artigos selecionados.
4 REFERENCIAL TEÓRICO
4.1 Comercio pela internet
No século XXI existem sites de redes sociais, cujos indivíduos se conectam por meio
da internet. Gabriel (2010, p. 198), analisa que “segundo a Teoria das Redes Sociais, uma
rede social é composta de atores (node ou nós) e laços (tiés) ”. Se torna emblemático o
fato de que essa teoria, quando aplicada às redes sociais, parte do princípio de que os
indivíduos participantes dessas redes se caracterizam enquanto objetos.
Uma rede social se caracteriza enquanto uma estrutura social que pode ser formada
tanto por indivíduos, quanto por empresas que se conectam, baseado em interesses
específicos (GABRIEL, 2010). Ressalta-se que nos laços em redes sociais, cada indivíduo é
considerado um nó. Este nó representa o valor desse indivíduo para a rede social. Tais laços
podem ser classificados em interpessoais, fundamentados em três tipos:
fortes (amigos, famílias, pessoas com quem mantem relações
próximas); fracos (conhecidos, pessoas com quem mantem relações
mais superficiais) ou ausentes (pessoas que não conhecem ou não
nos relacionam) (GABRIEL, 2010, p. 199).
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O valor que cada indivíduo possui nas redes sociais é nominado capital social. Nesse
contexto, os indivíduos se apropriam em termos de capital social dos seguintes valores:
visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. No que se relaciona à visibilidade, o
valor depende da quantidade de laços que um indivíduo possui. Quantos mais laços, maior
a visibilidade. Sobre a reputação, esta se constrói por meio da percepção que os indivíduos
da rede possuem a respeito do nó. Esta reputação implica em três elementos: o eu, o outro
e a relação entre ambos (GABRIEL, 2010).
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Assim, a reputação de um nó irá depender das ações do indivíduo, das construções,
impressões e conexões que os outros tem acerca das ações desse nó. “Por isso a reputação
é um capital social relacional cognitivo” (GABRIEL, 2010, p. 201). A popularidade é um valor
que se relaciona à audiência que o nó (indivíduo) possui. Pois, a popularidade desse nó irá
depender da quantidade de suas conexões.
Entender o que o consumidor pensa e as atitudes que o influenciam a realizar o
comércio eletrônico é importante, pois o comportamento deste está atrelado à cultura e a
determinados padrões que não são permanentes.
Ao ser bombardeado pelas campanhas de publicidade, o cliente possui inúmeras
possibilidades para escolher o produto que deseja. Porém, a escolha se torna difícil, tendo
em vista a massificação da publicidade, o que o faz buscar um site de confiança na internet
(SOLOMON, 2011).
A qualidade, a novidade do produto, como e onde está disponível e as promoções
que são divulgadas nos sites e mídias sociais influenciam o comportamento do
consumidor. A confiança se encontra representada pelo fato de ter feito compras nesse
site ou ter recebido indicação de outras pessoas.
Para não ser igual a outros concorrentes, uma marca deve diferenciar as estratégias
visuais, além de focar na qualidade do produto ou serviço e na qualificação de seus
profissionais, consolidando a sua identidade.
O marketing digital é uma forma de publicizar campanhas de produtos que
oportuniza o controle eficiente de custos, evitando que ultrapasse o orçamento na medida
em que se trabalha com uma quantidade de produtos que ao alcançar o limite são
removidos das páginas de busca. Permite delimitar as palavras-chave que se quer procurar,
aumentando as chances de ser direcionado para o site que procura, possibilitando a
visibilidade on line com ganho de destaque em tempo hábil (SOLOMON, 2011).
Em relação ao plano de marketing, este fundamenta o plano estratégico de uma
empresa. Seus papéis fundamentais são: orientar a empresa acerca de suas ações
operacionais, podendo ser usado para produtos e serviços; analisar, à priori, o ambiente
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do local de trabalho, diagnosticando quem é o público alvo; aplicar o posicionamento ou
reposicionamento que a empresa deverá elencar, definindo como a marca se diferenciará
das outras que estão no mercado; especificar quais os objetivos e metas a serem
priorizados; definir as estratégias para alcançar esses objetivos. Assim, definidos os
objetivos, o plano deve se responsabilizar por gerenciar os relacionamentos com o
mercado para obter vantagens e resultados sobre a concorrência (SOLOMON, 2011).
O mundo do comércio eletrônico é uma seara de oportunidades financeiras, mas é
necessário compreender como estabelecer e cumprir as metas previstas no planejamento
de venda do produto ou serviço. Às vezes, vender o produto ou serviço conflita entre
atender o alcance da meta estipulada, “à priori”, ou satisfazer os desejos do consumidor
(SOLOMON, 2011).
Assim, faz-se necessário compreender que nesse mundo dos negócios, em
particular, no comércio eletrônico, a ética comercial se torna prioridade.
Nesse sentido, as concepções acerca do que é certo e errado se diferenciam entre
as pessoas, como também em relação às organizações e culturas díspares, pois algumas
empresas incentivam que seus vendedores persuadam os clientes a comprarem os
produtos ou serviços, fundamentando-se em dar informações falsas a respeito destes.
Solomon (2011), analisa que o marketing é criticado nas empresas por se considerar
que suas investidas em fidelizar o cliente, tenta convencê-lo de que necessitam de objetos
materiais e, se não os possuírem serão indivíduos infelizes e inferiores. Tal fato fez com que
o marketing fosse alvo de bombardeio por parte das políticas públicas e de religiosos da
direita que acreditam que os indivíduos que planejam o marketing, rompem com a moral
da sociedade. Na mesma acepção, alguns indivíduos da esquerda religiosa afirmam que o
marketing, em sua publicidade, vende falsas ilusões, as quais aliciam as pessoas.
No que diz respeito ao comércio eletrônico virtual, o homem pode estar sendo
manipulado ao consumir os produtos ou serviços nas redes sociais, mas também pode
estar realizando seus desejos, motivado pela satisfação real que algumas empresas
oportunizam.
Kotler (2000), afirma que:
[...] compreender as necessidades e os desejos dos clientes nem
sempre é uma tarefa fácil. Alguns consumidores têm necessidades
das quais não têm plena consciência. Ou não conseguem articular
essa necessidade. Ou então empregam palavras que exigem alguma
interpretação (KOTLER, 2000, p. 43).
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Assim, as redes sociais que pretendem diferenciar-se em relação ao comércio
eletrônico devem conhecer as necessidades de seus seguidores, diagnosticando os
atributos dos produtos e serviços que serão determinantes no processo de compra. Para
tanto, torna-se fundamental conhecer as vontades, hábitos e valores dos seguidores.
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Pois, “quando satisfeitos se tornam parceiros comerciais e advogados que
defendem a marca, fazendo propaganda para amigos e familiares” (KOTLER, 2000, p. 53).
Salienta-se que a satisfação pela realização da compra depende do desempenho da oferta
em relação às suas expectativas. Assim, pode-se considerar que a satisfação do consumidor
é a essência para a sua fidelização, a qual pode ser alcançada por meio do oferecimento
de produtos de qualidade a preços compatíveis com o mercado.
Detzel e Desatnick (1995) afirmam que existem cinco ações que podem ser
executadas para aumentar a satisfação dos clientes. Dentre estas ações, destacam-se: criar
um foco no cliente; estabelecer padrões de desempenho em serviços; medir esses padrões
de desempenho conforme marcos de referência (benchmarcks) superiores; reconhecer e
recompensar os comportamentos em serviço considerados exemplares; manter o
entusiasmo, a consistência e a previsibilidade (DETZEL; DESATNICK, 1995).
Nessa era da informação, os recursos tecnológicos estão inseridos na economia, na
sociedade e na valorização de produtos e serviços. Assim, as redes sociais, como tecnologia
de informação e comunicação invadem o cotidiano, fazendo parte deste e sendo concebida
como complemento, companhia e espaço da vida dos indivíduos (SEVERINO, 2016).
Por meio das redes sociais, blogs, youtubers, dentre outros, os indivíduos adquirem
informações e transformam seus comportamentos, tornando-se consumidores
dependentes, ativos e permanentes, muitas vezes tornando-se acríticos em relação ao que
lhe é oferecido. Neste contexto, a propaganda torna-se um diferencial focado no cliente,
pois a estética em relação à marca do produto pode causar reação positiva ou negativa no
mercado.
O foco no cliente se caracteriza pela pressão que as organizações sofreram para se
manterem competitivas ao longo do século XXI, elevando-se a necessidade diária de
ultrapassar limites. Por isso, visando suportar essa pressão e melhorar o nível de qualidade
dos produtos e serviços ofertados, foi preciso redefinir a concepção de qualidade, no
sentido de torná-la competitiva criticamente para que fosse possível possibilitar distinguirse de suas concorrentes (SEBRAE, 2019).
Assim, o cliente usufrui de uma importância salutar para a empresa, sendo
necessário inovar as estratégias no trato com este, pois o perfil do consumidor mudou. Em
2017, o consumidor não compra somente na mesma loja com o mesmo vendedor, sem
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questionar a qualidade. Assim, o perfil de fiel do consumidor mudou para uma relação de
fidelidade (WUTZKI, 2019).
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4.1.1 A abertura da empresa digital
De acordo com dados apresentados por Fuoco (2003) é necessário destacar que
inúmeras barreiras precisam ser ultrapassadas para que este processo seja realizado de
maneira adequada e, a partir da implantação da organização, os empresários possam obter
uma arrecadação que consiga cobrir os gastos e, além disso, garantir lucro para os
empresários. Ainda de acordo com o autor supramencionado, criar um e-commerce é
realizado em diversas etapas, dentre estas a idealização de um público-alvo, os produtos
que serão expostos, os valores comerciais de varejo e atacado destes produtos, o
atendimento e a entrega (FUOCO, 2003).
Ainda nessa perspectiva lógica, Relvas (2005) destaca que no processo decisório de
escolha de produtos, de preços variados e marcas diversas, torna-se necessário também
analisar a ideia do crescimento da área que a loja está sendo embasada. Nesse sentido,
deve-se analisar o mercado e, dessa forma, garantir o lucro e, consequentemente,
conseguir garantir o pagamento de fornecedores e dos impostos. No decorrer da Figura 1,
será apresentado o processo de crescimento deste mercado no cenário brasileiro, tomando
como base o faturamento empresarial.
Figura 1: Faturamento do e-commerce no Brasil

Fonte: (www.profissionaldeecommerce.com.br/e-bit-numeros-do-e-commerceno-brasil)
Tomando como base as características supramencionadas acima, torna-se
importante analisar o processo de vantagens e desvantagens associadas a criação e
manutenção desta tipologia comercial.
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4.2 Vantagens e desvantagens
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Para atender as necessidades dos clientes, as quais se transformam constantemente,
a empresa precisa se antecipar a essas mudanças, objetivando apresentar vantagens
competitivas. Então, o alcance da vantagem competitiva depende da capacidade de
aquisição, desenvolvimento e aplicação de competências na geração de produtos e
serviços que melhor satisfaçam as necessidades dos clientes, lhes proporcionando um
excelente atendimento (RODRIGUES, 2012).
Por meio do atendimento com qualidade é possível ocorrer a fidelização do cliente,
trazendo benefícios tanto para o cliente, quanto para a organização (RODRIGUES, 2012).
Cobra (2010), analisa que para segmentar o mercado se deve identificar as
características mais comuns dos compradores. Além da lealdade, existem as dimensões
demográficas relacionadas à idade, ao gênero, à estrutura familiar, à classe social e renda,
à raça e etnia, à geografia e aos estilos de vida (SOLOMON, 2011).
Em relação à faixa etária, os consumidores possuem desejos e necessidades que
variam em relação aos valores e culturas. "Às vezes, o produto se destina ao consumo de
um grupo etário, ampliando-se seu apelo para outras pessoas de idades diferentes"
(SOLOMON, 2011, p. 37).
O gênero se associa às cores rosa e azul de alguns produtos, como por exemplo as
fraldas descartáveis vendidas para as meninas e meninos.
Sobre a estrutura familiar, o marketing explora a classe social e a renda do
consumidor. Um menor ganho econômico traduz-se em uma diminuição da poupança das
famílias e a consequente redução do consumo de itens que não são de primeira
necessidade. Por outro lado, o crescimento do consumo aumenta a base potencial de
atuação no mercado aquecido pelo crescimento da economia.
Conforme Solomon (2011) " a distribuição de riqueza é de grande interesse para os
especialistas de marketing, uma vez que determina quais grupos têm maior poder de
compra e potencial de mercado" (SOLOMON, 2011, p. 38).
A raça e a etnia têm haver com a multiculturalidade da sociedade, por meio do
desenvolvimento de produtos para indivíduos afro- americanos.
Sobre a geografia, o marketing adapta suas ofertas baseado nas características dos
habitantes que residem em regiões diferentes. Os estilos de vida se relacionam ao gênero
e à idade, ou seja, dependendo do fato de ser mulher ou homem ou de ser jovem ou idoso,
cada indivíduo possui um modo de se sentir em relação ao seu eu e à forma como valoriza
o seu tempo livre.
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De olho nessas considerações em relação às necessidades do cliente, a compra por
meio da internet deve oferecer vantagens a este.
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O Serviço Brasileiro de Apoio às pequenas e microempresas - SEBRAE (2004),
apresenta como principais vantagens do comércio:
a) A rede de lojas (negócio) está disponível 24 horas e em 7 dias por
semana, não importa os horários, dias de feriado ou fim de semana
[...];
b) Capacidade de oferecer um rico conjunto de informações
envolvendo a localização e identificação do produto, comentários de
outros consumidores, informações sobre preço e frete, e tempo de
entrega [...] (DINIZ et. al. 2011, p. 06).
Assim, se torna frequente a troca de opiniões, experiências, sugestões em tempo
real no comércio eletrônico, tornando esse canal uma fonte propícia de informações para
as empresas. Ademais, existem outras vantagens como,
[...] c) Baixo custo operacional, não precisando arcar com gastos
extras comuns em uma loja física tais como aluguel, contratação de
pessoal e outros. d) Redução do ciclo de tempo para a entrega de
produtos e serviços; e) Criação de relacionamentos mais próximos
com os consumidores; f) Redução dos custos de comunicação e
transação [...]; g) Divulgação da marca [...] (DINIZ et. al. 2011, p. 06).;
Para se diferenciar dos outros concorrentes, uma marca deve diferenciar as
estratégias visuais, além de focar na qualidade do produto ou serviço e na qualificação de
seus profissionais, consolidando a sua identidade.
Esse indivíduo traça estratégias de investimento em propaganda, entusiasmando
gerações, as quais passam a preferir ou preterir determinada marca, geralmente
escolhendo o produto que este está usando.
Entender o comportamento do consumidor é essencial para se avançar na
compreensão das escolhas deste indivíduo. Analisando o perfil de cada pessoa se consegue
compreender suas características, a história de vida, as preferências, dentre outros fatores
que possam identificar as motivações do consumidor.
De acordo com Blackwell, Miniard, Engel (2009, p. 6) “o comportamento do
consumidor é definido como atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm,
consomem e dispõem de produtos e serviços”.
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Sheth, Mittal e Newman (2001) definem “o comportamento do cliente como as
atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que
resultam em decisões e ações, como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como
pagar por eles”.
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Para tanto, existe a necessidade do mercado entender que é precípuo estudar o
comportamento do consumidor, desenvolvendo estratégias para influenciá-lo e promover
a venda de produtos e serviços. Assim, é preciso conhecer o público-alvo que se quer
segmentar, monitorando suas necessidades de consumo.
Kotler e Keller (2006, p. 22), analisam que “as decisões do comprador também são
influenciadas por características pessoais, como idade, estágio, ocupação, circunstâncias
econômicas, personalidade, autoimagem, estilo de vida e valores”.
No que diz respeito às desvantagens, estas se caracterizam pela necessidade de
poder confiar, deixando de comprar por um preço mais baixo em virtude da confiança.
Alerta-se que os consumidores têm receio de disponibilizar, on line, o cadastro de pessoa
física – CPF como também o número do cartão do crédito (DINIZ et. al. 2011).
Diante disso, as vantagens do comércio eletrônico podem ser analisadas em
diferentes áreas, tais como a ausência de gastos com ponto comercial físico, ausência de
impostos, ausência de muitos funcionários. Já as desvantagens podem ser apresentadas a
partir da ideia de logística, já que, caso o produto adquirido pelo cliente não chegue até
ele da forma como combinado, haverá diversos tipos de prejuízos para o comércio
eletrônico.
4.2.1 Custos
Tomando como base dados levantados por Wutzki et. al (2019), a abertura de uma
empresa no ramo do e-commerce, mesmo com o faturamento no Estado Brasileiro
apresentado ao longo da figura 1, pode ser caracterizado como de alto custo, já que é
necessário que os empresários adquiram computadores, impressoras, telefones, cadeiras,
o que irá custar, ainda de acordo com o autor mencionado anteriormente, cerca de
7.300,00 reais. Além disso, é necessário a produção e utilização de embalagens seguras
para os equipamentos que serão vendidos, o que também acarretará mais custos.
Além disso, ainda de acordo com Wutzki et. al (2019), é importante que a nova
organização possa esta fundamentada em um processo de análise de dados constante e
irreversível, isto é, todos os dados relacionados a entradas, saídas e investimentos devem
ser controlados.
Dessa forma, é importante que exista a figura do contador para desenvolver as
atividades acima e, após isso, anexar em planilhas que possam demonstrar com facilidade
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se a empresa está gerando rentabilidade ou despesas exacerbadas. Destarte, ainda nessa
linha lógica, Wutzki et. al (2019) apresenta: “Para o desenvolvimento do sistema
operacional e a página de comércio eletrônico da empresa, com criação de artes e módulos
específicos da loja virtual a empresa terá que investir aproximadamente R$18.000,00 para
implantação”.
Para além, os empresários também irão precisar arcar com os custos relacionados a
tributação do Estado Brasileiro, temática abordada para no decorrer do próximo tópico.
4.2.2 Tributação
O processo de tributação do comercio digital é assunto nos debates políticos deste
1998 de acordo com dados apresentados pela OECD (2017). Nesse sentido, tomando como
base o início da discussão no ano mencionado anteriormente, mais precisamente em uma
conferência desenvolvida no território nacional de Ottawa, foi delimitado que os princípios
de tributação utilizados para o processo de cobrança nos mercados tradicionais deveriam
também ser aplicados no e-commerce, assim sendo, delimitou-se que:
Princípio da neutralidade: não pode haver discriminação entre o
regime de tributação do comercio eletrônico, comparativamente
com o aplicável aos modelos tradicionais de negócios; • Princípio da
eficiência: os custos administrativos devem ser minimizados ao
máximo; • Princípio da clareza e simplicidade: os sujeitos passivos
devem conseguir interpretar as normas tributárias com facilidade,
para que possam antecipar com antecedência as consequências da
operação a realizar, nomeadamente quanto à forma de cálculo e
regras de localizaçãalo; • Princípio da equidade: o regime tributário
deverá tributar os serviços eletrônicos de forma correta e justa,
proporcionando redução de riscos de fraude e evasão fiscal; E, •
Princípio da flexibilidade: os sistemas tributários devem assegurar a
flexibilidade e a dinâmica em linha com o desenvolvimento
tecnológico empresarial e comercial (OECD, 2017).
Diante disso, o processo de cumprimento das obrigações apresentadas para os
comércios tradicionais, também devem ser adaptados aos mais diversos modelos
desenvolvidos no decorrer da implementação das lojas e vitrines expostas nos meios
virtuais, porém de maneira adaptada, tomando como base mecanismos de controle para
garantir o IVA, isto é, o Imposto Sobre o Valor Agregado (KOTLEER, 2006, p. 28).

90

www.conteudojuridico.com.br

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Geralmente os avanços tecnológicos do final do século XX tem instigado na
sociedade um distanciamento perceptível e progressivo nos indivíduos (cada vez mais
isolados). No que se refere ao ciberespaço, se entrelaça a ideia de algo que não é físico/real,
imaterial, que não seja tocado, distante da realidade das relações sociais, culturais que ao
serem determinadas condiciona a imaterialidade, tendo em vista a concepção subjetiva e
virtual do espaço e do tempo.
Sendo que o virtual é uma extensão do real, decorrendo que as imagens fazem
intermédio da realidade, modificando a visão de espaço onde era concreto, material, numa
grandeza imaterial, instigando a consciência de nova realidade, remete a nos tornar
inevitavelmente dependentes da tecnologia para entender a nova realidade.
Ao entrarmos nos ambientes virtuais, pela ausência do espaço ou de pessoas
presentes ao nosso redor, remete o termo navegar, condicionando a uma situação de
solitário.
Por outro lado, embora a tecnologia seja uma ferramenta ou um mecanismo
facilitador de isolamento, de antemão é perceptível que através da mesma que se estende
toda uma interação, sendo que a ausência do contato direto termina permitindo uma
individualidade sem complexidade, no entanto dependente das tecnologias.
A expressão “No Inbound Marketing, é o cliente quem procura pela empresa e não
o contrário” (HALLIGAN; SHAH,2014). Tal definição se originou nos Estados Unidos, e
iniciou seu conhecimento em 2009. Desde esta época, esta técnica foi reconhecida e cada
vez foi conquistando seu lugar.
Nesse sentido, tomando como base a discussão do trabalho, vale ressaltar que o
processo de comercialização trouxe diversas facilidades para os clientes e empresários,
porém, trouxe também algumas desvantagens que, tomando como base a logística de
entrega, podem comprometer o processo de crescimento empresarial e,
consequentemente, acarretar sérios riscos para a classe empresarial que opta por este
módulo de comercio.
CONCLUSÃO
A publicidade realizada por meio das mídias sociais vem galgando grande interesse
do público. Na era da sociedade informática se observa um crescimento considerável em
divulgar marcas por meio de redes sociais. Dentre essas redes sociais, destacam-se os sites
de comércio eletrônico.
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Neste trabalho foram abordados os assuntos pertinentes ao comércio eletrônico,
discutindo vantagens e desvantagens deste.
Dentre as vantagens do comércio eletrônico se destaca a venda de produtos e
serviços disponível e acessível ao cliente em 24 (vinte e quatro) horas e em 7 (sete) dias,
mostrando várias possibilidades de compra. Outrossim, o recurso de mostrar o comentário
de outros consumidores a respeito do produto ou serviço contribui para a assertiva da
operação de venda e compra pela internet. A demonstração da confiança por parte dos
consumidores se reflete no uso dos produtos e serviços anunciados, denotando
identificação.
Como desvantagens para o comércio eletrônico, se apresenta o prazo curto de
entrega, variando entre 2 (dois) a 16 (dezesseis) dias; o valor do frete, o qual depende da
localização por meio do Código de Endereçamento Postal - CEP da região do comprador.
Nesse sentido, a garantia é outra desvantagem porque o tempo de atendimento pode ser
demorado.
Os resultados da pesquisa comprovaram a influência do comércio eletrônico sobre
a tendência do consumo.
Conclui-se que o ser humano é influenciado a consumir, sendo moldado por aquilo
que escolhem como objeto de consumo. Assim, as escolhas que o influenciam têm haver
com a identidade de cada um, ou seja, com o que é identificado.
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desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento para o administrador. 8.
Inaplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica às execuções
fiscais. Conclusão. Referências Bibliográficas/
INTRODUÇÃO
Muito se discute, ainda hoje, acerca das hipóteses de responsabilização dos sócios
por dívidas contraídas pelas sociedades, sobretudo quando estas adotam a forma de
sociedade limitada ou de sociedade anônima. Especificamente no Direito Tributário, ganha
importância a figura do responsável tributário, notadamente os sócios e administradores
das sociedades, sendo comum os casos em que a execução fiscal é redirecionada para
atingi-los, desde que preenchidos os requisitos previstos no Código Tributário Nacional.
O Novo Código de Processo Civil estabeleceu rito específico a ser seguido nos casos
de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo às mais distintas áreas do direito
estabelecer os pressupostos materiais para a configuração da desconsideração. Após a
edição do novo código, portanto, surgiram dúvidas acerca da aplicabilidade do incidente
de desconsideração ao redirecionamento havido no bojo das execuções fiscais.
O presente trabalho buscará examinar as razões pelas quais o incidente em questão
se mostra inaplicável ao redirecionamento aos administradores ocorrido nas execuções
fiscais. No primeiro capítulo, será brevemente demonstrada a evolução histórica da
proteção à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que nos trouxe ao cenário atual
de admissão da desconsideração dessa personalidade. Em seguida, serão expostos os
aspectos gerais do procedimento estabelecido pelo CPC/15 para instauração do incidente
de desconsideração.

95

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No terceiro, quarto e quinto capítulos, serão exploradas as hipóteses de
responsabilidade tributária, como foco para aquela dos sócios e administradores das
pessoas jurídicas, bem como a responsabilidade do administrador ante a dissolução
irregular da sociedade, admitida pela importantíssima súmula no 435 do STJ. Em seguida,
no sexto capítulo, será exposto a forma como ocorre esse redirecionamento no bojo das
execuções fiscais.
Já no sétimo capítulo, serão demonstradas, detidamente, as distinções existentes
entre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e o do redirecionamento ao
administrador das pessoas jurídicas, previsto no art. 135, III, do CTN. Por fim, no oitavo
capítulo, será enfim explicado o motivo pelo qual se entende pela inaplicabilidade do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica aos redirecionamentos nas
execuções fiscais, embora a doutrina e a jurisprudência não sejam pacíficas quanto ao
tema.
1.DA PROTEÇÃO À
DESCONSIDERAÇÃO

PERSONALIDADE

JURÍDICA

À

ADMISSÃO

DE

SUA

O princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, previsto no art. 1.024
do Código Civil, consagra a limitação da responsabilidade dos sócios, a depender do tipo
societário adotado. Tal limitação mostra-se interessante não apenas para os
empreendedores, mas também para o próprio Estado, na medida em que a separação
patrimonial se mostra importante fator de mobilização de recursos financeiros e de
incentivo ao desenvolvimento econômico.
É a autonomia patrimonial conferida às pessoas jurídicas, sobretudo aquelas que
assumem a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, que permite que os sócios
saibam, de antemão, a extensão dos riscos que assumem investindo naquela atividade
econômica, e protejam seus patrimônios particulares de eventuais perdas vivenciadas pela
sociedade, na medida que responderão apenas com os bens que contribuíram para a
formação do capital social.
Tal separação patrimonial permitiu formidável avanço nas relações empresariais,
incentivando a assunção de riscos e o empreendedorismo por parte dos particulares. A
proteção à personalidade jurídica representa importante corolário da livre iniciativa, valor
constitucionalmente protegido no art. 1º de nossa Constituição. Por essas razões, deve-se
defender ao máximo a autonomia patrimonial conferida pelo ordenamento às pessoas
jurídicas, como meio de se proteger, assim, o livre desenvolvimento das atividades
econômicas.
A história das relações econômicas demonstrou, contudo, que tal autonomia
patrimonial dava ensejo, não raro, a abusos por parte dos sócios, que se utilizavam da
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personalidade jurídica para frustrar os credores da sociedade empresária. É comum, assim,
se encontrarem sócios que obtêm todos os ganhos da atividade econômica, transferindo
os bens da pessoa jurídica para o seu patrimônio particular, e relegando à pessoa jurídica
apenas as perdas oriundas daquela atividade.
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Justamente de modo a se defender o princípio da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas dessas malversações é que foi formulada doutrina da desconsideração da
personalidade jurídica. O instituto, que deve ser aplicado quando se constata o uso abusivo
da personalidade jurídica com a intenção de prejudicar os credores, foi inspirado na
doutrina e jurisprudência inglesas e norte americanas, denominadas “disregard doctrine”
ou “lifting the corporate veil”.
Como bem adverte Gustavo Tepedino, tanto a “disregard doctrine” quanto a
doutrina do “lifting the corporate veil” não têm por objetivo a anulação da personalidade
ou a dissolução da pessoa jurídica, “mas tão somente a desconstituição de cenários
reprovados socialmente”. E acrescenta:
“Supera-se o escudo protetor conferido pela pessoa jurídica,
episodicamente, a fim de atribuir os efeitos de determinada relação
obrigacional, instituída de forma fraudulenta ou abusiva, aos seus
sócios ou administradores, os quais passam, por conseguinte, a
responder com seu patrimônio pela dívida da pessoa jurídica. Daí a
doutrina afastar o termo ‘despersonalização’, tendo também o
Projeto de Código Civil seguido este caminho ao distanciar-se da
tentação autoritária, cogitada no projeto originário, que aventava a
possibilidade de dissolução da pessoa jurídica nos casos de fraude
ou abuso.”44
A desconsideração, como aduzido por Gilberto Gomes Bruschi, está intimamente
ligada à fraude à execução, assim entendida como “todo ato praticado pelo devedor com

a finalidade de prejudicar os seus credores, privando-os de legitimamente, haver o que
lhes é devido”.45 Segundo o autor, deve-se interpretar a natureza jurídica da
desconsideração como “forma de recusa aos efeitos do ato constitutivo societário, para
aquele caso concreto especificamente, mantendo-se, no mais e ante aqueles que não têm
relação com o fato, perfeitamente eficaz”.
44 TEPEDINO, Gustavo. Soluções Práticas de Direito – Pareceres, vol. III, Empresa e Atividade Negocial. Rio
de Janeiro: RT, 2011, p. 65/66.
45 BRUSCHI, Gilberto Gomes. Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica, São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 37.
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Já para Fredie Didier, a desconsideração da personalidade jurídica encontra
respaldo na função social da propriedade, corolário da denominada “função social da
pessoa jurídica” ou “função social da empresa”. Assim, “o caráter de instrumentalidade
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implica o condicionamento do instituto ao pressuposto do atingimento do fim jurídico a
que se destina”, devendo “qualquer desvio ou abuso [...] dar margem para a aplicação da
sanção contida na desconsideração da personalidade jurídica”.46

De modo quase unânime, contudo, a doutrina entende que a desconsideração da
personalidade jurídica foi tratada como medida excepcional, extraordinária, cabível apenas
se verificados certos requisitos previstos em lei. No Código Civil, encontram-se no art. 50
os pressupostos necessários à sua configuração:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
A possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica, como se vê, é
prerrogativa atribuída ao juiz, que, segundo o Código Civil, dependerá de requerimento da
parte ou do Ministério Público, não lhe cabendo decretá-la de oficio. Desse dispositivo
extrai-se, ainda, que os efeitos dessa desconsideração serão pontuais, relativamente a
relações jurídicas e obrigações determinadas, reforçando o caráter excepcional do instituto.
A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, deve-se destacar desde
logo, não se confunde com a imputação, aos administradores da sociedade, de
responsabilidade perante terceiros. Os dois institutos, não obstante a semelhança de
pressupostos e de efeitos na sua aplicação, não se confundem. Confira-se a lição de
Leonardo Toledo da Silva:
“Os fundamentos societários tradicionais de responsabilização
dos administradores perante terceiros são muito pouco
elucidativos. Os conceitos utilizados pela doutrina em geral, para
organizar esse foco de responsabilidade, são claramente insuficientes
para a tutela dos interesses dos terceiros que se relacionam com a
sociedade, pautando-se, acima de tudo, nas regras genéricas de
46 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed.,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 524.
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responsabilidade civil no direito comum (culpa, dano e nexo
causal).
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No Brasil, duas foram, no nosso entender, as principais
consequências dessa insuficiência dogmática para tutela do interesse
de terceiros perante o administrador. A primeira, que será abordada
na Parte III, foi a utilização indevida e displicente da diregard doctrine
como mecanismo de imputar responsabilidade ao administrador. [...]
A segunda consequência foi que, ante a estagnação dos
mecanismos jurídicos societários de responsabilidade do
administrador perante terceiros, foi necessária a criação de
hipóteses de responsabilidade próprias para microssistemas
normativos específicos (como o art. 135 do CTN e os arts. 36, 39
e 40 da Lei n. 6.024/1974).
Por tal razão, no Brasil, foram as hipóteses legais específicas, aliadas
à jurisprudência e doutrina que as interpretaram, e estas deram os
parâmetros que têm sido mais adotados na disciplina de
responsabilidade do administrador perante terceiros.”47
Ainda segundo o autor, os deveres legais dos administradores perante terceiros
são de caráter aquiliano, encontrando fundamento nos preceitos do direito comum. Assim,
dentre os deveres genéricos dos administradores, pode-se citar os deveres de diligência,
de lealdade, de informação, de obediência ao objeto social e interesse social, bem como o
dever de não agir em conflito de interesses. 48
Previram os artigos 1.015, p. ú., e 1.016 do Código Civil, nesse sentido, a
responsabilidade pessoal dos administradores que agirem com excesso de poderes,
estabelecendo o caráter solidário de sua responsabilidade, tanto perante a sociedade
quanto perante terceiros prejudicados, quando agirem com culpa no desempenho de suas
funções:
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem
praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não
constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis
depende do que a maioria dos sócios decidir.
47 SILVA, Leonardo Toledo. Abuso de desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 131/132.
48 SILVA, Leonardo Toledo. Abuso de desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2014,
p.116/126.
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Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores
somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das
seguintes hipóteses:
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I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro
próprio da sociedade;

II - provando-se que era conhecida do terceiro;
III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios
da sociedade.
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente
perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no
desempenho de suas funções.
Como se vê, a responsabilização do administrador das sociedades empresárias
possui contornos distintos da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo ser
com ela confundida. Nesse sentido, também defende Fredie Didier:
“É importante frisar, curiosamente, que a aplicação da teoria da
desconsideração pressupõe a prática de atos aparentemente lícitos
(ao menos aparentemente). [...] Enquanto o ato é imputável à
sociedade, ele é lícito; torna-se ilícito apenas quando se o imputa ao
sócio, ou administrador: se o ilícito, desde logo, pode ser
identificado como ato de sócio ou administrador, não é caso de
desconsideração. A personalidade jurídica é desconsiderada
quando não se puder imputar diretamente o ato fraudulento ao
sócio; o ato era aparentemente lícito. Não se deve falar em
desconsideração da personalidade jurídica quando o sócio já for
responsável pela dívida societária, de acordo com o regime de
responsabilidade patrimonial de que faz parte (limitada ou ilimitada,
por exemplo).” 49
Como se defenderá adiante, a hipótese de redirecionamento da execução fiscal
aos administradores, tal como prevista no art. 135, III, do CTN, trata de atribuição de
responsabilidade pessoal, prevista expressamente em lei, pelos atos praticados com
excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Não se confunde, assim,
49 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed.,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 525.
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com as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, embora semelhantes nos
seus pressupostos.
O art. 50 do Código Civil, acima transcrito, consagra o que a doutrina chama de
Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que exige, para sua
configuração, não apenas a insuficiência patrimonial, mas também o abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
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Hodiernamente, a jurisprudência vem admitindo, ainda, interpretações extensivas
da previsão do Código Civil, criando-se novas formas de desconsideração, notadamente a
desconsideração inversa - quando se busca satisfazer, no patrimônio da sociedade, dívidas
pessoais dos sócios – bem como a desconsideração entre empresas do mesmo grupo
econômico.
Há, ainda, dispositivos com regras específicas aplicáveis às relações de consumo,
aos crimes ambientais e às infrações à ordem econômica, dispostos em leis especiais. Tais
formulações, que se aplicam apenas a essas áreas específicas do direito, consagram o que
a doutrina chama de Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, por exigir
apenas o prejuízo do credor para a sua configuração, e não necessariamente o abuso da
personalidade através do desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Em virtude das distintas normas de direito material que preveem a
desconsideração da personalidade jurídica, se fazia necessário uma sistematização da
aplicação do instituto. Tal missão foi empreendida pelo novo Código de Processo Civil, que
estabeleceu normas gerais procedimentais a serem adotadas sempre que a personalidade
da pessoa jurídica pudesse ser desconsiderada no caso concreto.
2.O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CPC/15

O Novo Código de Processo Civil destinou capítulo específico para o regramento
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contido nos artigos 133 a 137
do Código. O regramento estabelecido primou pelo respeito ao contraditório e ao devido
processo legal, buscando evitar que a desconsideração da personalidade jurídica fosse
decretada de modo arbitrário pelos magistrados. Nos dizeres de Alexandre Freitas Câmara:
“Importante, ainda, é registrar que este incidente vem assegurar o
pleno respeito ao contraditório e ao devido processo legal no que
diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica. É que sem
a realização desse incidente o que se via era a apreensão de bens
de sócios (ou da sociedade, no caso de desconsideração inversa)
sem que fossem eles chamados a participar, em contraditório, do
processo de formação da decisão que define sua
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responsabilidade patrimonial, o que contraria frontalmente o
modelo constitucional de processo brasileiro, já que admite a
produção de uma decisão que afeta diretamente os interesses de
alguém sem que lhe seja assegurada a possibilidade de participar
com influência na formação do aludido pronunciamento judicial (o
que só seria admitido, em caráter absolutamente excepcional, nas
hipóteses em que se profere decisão concessiva de tutela provisória,
e mesmo assim somente nos casos nos quais não se pode aguardar
pelo pronunciamento prévio do demandado).
Ora, se ninguém será privado de seus bens sem o devido processo
legal, então é absolutamente essencial que se permita àquele que
está na iminência de ser privado de um bem que seja chamado a
debater no processo se é ou não legítimo que seu patrimônio seja
alcançado por força da desconsideração da personalidade
jurídica.”50
Segundo expressa disposição no art. 795, caput e §4º, do CPC/15, os bens
particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos
previstos em lei, sendo “obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”.
Não há dúvidas, portanto, que o Código de Processo Civil previu normas gerais, aplicáveis
às mais distintas áreas do direito, às quais cabem estabelecer pressupostos específicos para
a admissão da desconsideração da personalidade jurídica.
Por exemplo, nos processos em que a relação jurídica subjacente for de direito
civil, deve-se aplicar especificamente os requisitos trazidos pelo art. 50 do CC/02, o mesmo
ocorrendo se a relação for de consumo (art. 28 do CDC) ou quando tratar-se de
responsabilidade por dano ambiental (art. 4º da Lei no 9.605/98). A legislação processual,
portanto, estabelece o procedimento, cabendo aos diplomas específicos a definição dos
pressupostos materiais ensejadores da desconsideração. Nesse sentido, confiram-se as
lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Reconhecendo que o incidente criado se limita a tratar do
procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, o
§1º do art. 133 do Novo CPC prevê que a desconsideração da
personalidade jurídica observará os pressupostos estabelecidos em
lei. A opção do legislador deve ser saudada porque os
pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica são
50 CÂMARA, Alexandre Freitas, O Novo Processo Civil Brasileiro - 2ª ed., rev. e atual., - São Paulo: Atlas,
2016, p. 95
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tema de direito material e dessa forma não devem ser tratados
pelo Código de Processo Civil.”51
Considerando, assim, que os dispositivos atinentes ao incidente devem regrar a
decretação da desconsideração da personalidade jurídica nas mais diversas áreas do
direito, passa-se a expor detidamente a forma como se desenvolverá tal procedimento.
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Confira-se a redação dos dispositivos do Código de Processo Civil:
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando
lhe couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases
do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao
distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em
que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na
hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica.
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será
citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de
15 (quinze) dias.
51 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 377
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Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será
resolvido por decisão interlocutória.
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Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo
interno.
Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a
oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em
relação ao requerente
De início, deve-se destacar que a desconsideração terá natureza constitutiva, pois
cria-se uma nova relação jurídica nos autos daquele processo. Não se trata de uma ação
autônoma, tendo o novo Código afastado definitivamente a dúvida doutrinária que recaía
sobre a forma adequada de sua decretação, privilegiando os princípios da celeridade e da
economia processual, na linha do que já vinha sendo adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça. 52
Dentro do espírito de celeridade e economia processual pensado pelo novo
Código, destaca-se, ainda, a desnecessidade de instauração do incidente quando a
desconsideração for requerida na petição inicial, como previsto pelo art. 134, §2º. Nesse
caso, os sócios serão citados junto da sociedade empresária, participando desde o início
daquela relação processual. Ainda que não haja a instauração do incidente, serão
aplicáveis, no que couber, as regras procedimentais previstas nos artigos acima transcritos.
Portanto, ainda que não seja instalado o incidente para se apurar o pedido de
desconsideração, é certo que “nunca será exigido um processo autônomo para tal
finalidade” 53.
Como se vê dos dispositivos acima transcritos, o incidente pode ser instaurado a
requerimento da parte ou do Ministério Público – nunca ex officio. Quanto à legitimidade
do Ministério Público, adverte Daniel Amorim Assumpção Neves que apenas existirá
quando participar do processo como autor, e não como custos legis:
“O art. 133, caput, do Novo CPC prevê expressamente que a
desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da
parte ou do Ministério Públio, com o que afasta a possibilidade de o
juiz instaurar o incidente ora analisado de ofício. Já era nesse sentido
a previsão do art. 50 do CC. A legitimidade do Ministério Público,
52 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 379

53 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 378
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apesar de o artigo ora mencionado sugerir ser ampla, deve ser
limitada à hipótese em que participa do processo como autor,
não havendo sentido em se admitir tal pedido quando funciona
no processo como fiscal da ordem jurídica.” 54
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Pode o incidente, ademais, ser instaurado em qualquer fase do processo, inclusive
no cumprimento de sentença e na execução de título executivo, sendo possível, assim, a
inclusão dos sócios na execução, ainda que os mesmos não tenham participado da fase de
conhecimento. De qualquer sorte, a instauração do incidente irá suspender o processo
principal, até que se decida a questão da desconsideração, segundo o art. 134, §3º.
A esse respeito, cumpre ressaltar a controvérsia doutrinária existente acerca do
momento específico em que se daria a instauração do incidente. Para alguns, o mero
pedido da parte já seria suficiente, enquanto para outros somente quando o juízo admite
o pedido, analisando os requisitos legais, se poderia considerar verdadeiramente
instaurado o incidente. A discussão influi não apenas na determinação de suspensão do
processo principal, mas principalmente na hipótese de fraude à execução, da qual se tratará
mais adiante. 55
Em sua petição, deverá o requerente alegar o preenchimento dos pressupostos
legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, a depender da natureza
da relação jurídica de direito material subjacente. Embora o Código expressamente se refira
à necessidade de “demonstração” do preenchimento dos requisitos para a
desconsideração, a doutrina vem se posicionando no sentido de que bastaria a
apresentação da fundamentação jurídica do pedido, não sendo necessária a apresentação
de prova pré-constituída no requerimento.56 Tal entendimento se coaduna com a
disposição do art. 136, que prevê a possibilidade de instrução probatória no bojo do
incidente.
Mostra-se pertinente, no entanto, a ressalva feita por Fredie Didier, segundo o qual
não se pode pretender instaurar o incidente com base em alegações genéricas de abuso
da personalidade jurídica, sob pena de se prejudicar substancialmente a defesa da parte
contrária:
54 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 377
55 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 379
56 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 378
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“Não bastam, assim, afirmações genéricas de que a parte quer
desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da
efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao
pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra
alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da
demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para
a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja
descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se
dessa acusação.” 57
Apresentado o pedido pelo requerente, o sócio ou a pessoa jurídica (no caso de
desconsideração inversa) serão citados, segundo o art. 135, para se manifestarem em 15
dias, requerendo as provas cabíveis. O contraditório, portanto, será o tradicional, dandose a oportunidade de defesa ao sócio ou à sociedade, a depender do caso, antes de ser
proferida a decisão de desconsideração.
Tal circunstância, evidentemente, não afasta a possibilidade de aplicação do
contraditório diferido, decretando-se desde logo a desconsideração, nos casos em que
restarem preenchidos “os requisitos típicos para a concessão da tutela de urgência e do
pedido de antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica”. 58
A adoção do contraditório tradicional pelo legislador é inequívoca, sendo
corroborada pelas disposições dos artigos 135 e 136 do Código, que preveem ampla
dilação probatória antes que se decida, de fato, a questão da desconsideração, por meio
de decisão interlocutória. Admitida a desconsideração, portanto, o sócio passará a ser
responsável secundário pela dívida da sociedade empresarial, figurando como litisconsorte
passivo da sociedade.
A despeito das controvérsias doutrinárias acerca da qualidade ostentada pelo
sócio na demanda originária, se o mesmo passaria a ser parte ou permaneceria como um
terceiro, o Superior Tribunal de Justiça não admite a oposição de embargos de terceiro,
indicando os embargos à execução como via de defesa adequada a ser manejada pelos
sócios atingidos pela decisão de desconsideração da personalidade jurídica. 59
57 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed.,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 526.
58 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 380
59 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 382
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Nesse sentido, confira-se:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE
BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
iterativa desta Corte, os embargos do devedor são o meio
adequado para defender interesse patrimonial do ex-sócio
incluído no polo passivo da execução por força da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 2.
Encontrando-se o Tribunal estadual em harmonia com o
entendimento do STJ, é de rigor a aplicação da Súmula 83 desta
Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1378143/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
13/05/2014, DJe 06/06/2014)
Destaca-se, por fim, a recorribilidade da decisão interlocutória que decidir o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja acolhendo ou rejeitando o
seu pedido, com base na redação ampla dada ao inciso IV, do art. 1.015, abaixo transcrito:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
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X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
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XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.
Caso a desconsideração ocorra pelo relator no Tribunal, contudo, o recurso cabível
não será o agravo de instrumento, mas sim o agravo interno, nos termos do art. 136,
parágrafo único. Da mesma forma, caso seja requerida a desconsideração já na petição
inicial – hipótese em que não se instaurará, como visto, um incidente – é possível que a
decisão de desconsideração ocorra apenas na sentença, sendo oponível o recurso de
apelação nesse caso.
Há precedente do STJ reconhecendo a legitimidade da pessoa jurídica para
recorrer da decisão que desconsidera a sua personalidade, desde que o faça para defender
a sua regular administração e sua autonomia – não tratando, portanto, dos direitos dos
sócios. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE
DA PESSOA JURÍDICA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ARTIGOS
ANALISADOS: 50, CC/02; 6º E 499, CPC.
1. Cumprimento de sentença apresentado em 02/09/2009, do qual
foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
22/11/2013.
2. Discute-se a legitimidade da pessoa jurídica para impugnar decisão
judicial que desconsidera sua personalidade para alcançar o
patrimônio de seus sócios ou administradores.
3. Segundo o art. 50 do CC/02, verificado "abuso da personalidade
jurídica", poderá o juiz decidir que os efeitos de certas e
determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
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4. O interesse na desconsideração ou, como na espécie, na
manutenção do véu protetor, podem partir da própria pessoa
jurídica, desde que, à luz dos requisitos autorizadores da medida
excepcional, esta seja capaz de demonstrar a pertinência de seu
intuito, o qual deve sempre estar relacionado à afirmação de sua
autonomia, vale dizer, à proteção de sua personalidade.
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5. Assim, é possível, pelo menos em tese, que a pessoa jurídica se
valha dos meios próprios de impugnação existentes para defender
sua autonomia e regular administração, desde que o faça sem se
imiscuir
indevidamente
na
esfera
de
direitos
dos
sócios/administradores incluídos no polo passivo por força da
desconsideração.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
(REsp 1421464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 12/05/2014)
O STJ, ainda, em recente julgado, admitiu a legitimidade da pessoa jurídica para
recorrer da decisão de desconsideração de modo a preservar a sua boa fama, pois haveria
interesse em manter incólume o seu patrimônio moral:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERESSE.
SOCIEDADE. OCORRÊNCIA. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. "À pessoa jurídica interessa a preservação de sua boa fama, assim
como a punição de condutas ilícitas que venham a deslustrá-la. Dessa
forma, quando o anúncio de medida excepcional e extrema que
desconsidera a personalidade jurídica tiver potencial bastante
para atingir o patrimônio moral da sociedade, à pessoa jurídica
será conferida a legitimidade para recorrer daquela decisão" (REsp
1.208.852/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 12/5/2015, DJe 5/8/2015) 2. A mera circunstância de a
empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta
Comercial ou a inexistência de bens penhoráveis, se não evidenciado
dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude,
ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade
empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade
para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido.
Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de
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execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente
dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1003963/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
03/10/2017, DJe 06/10/2017)
Por fim, há de se destacar a hipótese de fraude à execução. Ante a sua próxima
relação com a desconsideração da personalidade jurídica, previu o art. 137 do CPC, ainda,
que, uma vez “acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a alienação

ou oneração de bens, havida em fraude à execução, será ineficaz com relação ao
requerente”. Nessa esteira, deve-se analisar o disposto no art. 792 do Código:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude
à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com
pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha
sido averbada no respectivo registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do
processo de execução, na forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca
judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra
o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.
§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao
exequente.
§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro
adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias
para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes,
obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a
fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja
personalidade se pretende desconsiderar.
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§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o
terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de
terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Conjugando-se o art. 792, §3, com o art. 137, tem-se que, embora o termo inicial
para que se considere determinado ato como havido em fraude à execução seja a citação
da sociedade empresária, a declaração de ineficácia dos atos fraudulentos restará
condicionada ao acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do art. 137.
Daniel Amorim Assumpção Neves aponta as relevantes críticas levantadas pela
doutrina ao referido dispositivo:
“A interpretação do art. 792, §3º, do Novo CPC, contudo, não vem
sendo tranquila na doutrina que já versou sobre o tema. Enquanto a
parcela majoritária, partindo de uma interpretação literal do
dispositivo legal, entende que a citação lá prevista não é dos
sujeitos afetados pela desconsideração, mas da própria pessoa
que terá sua personalidade desconsiderada, há corrente
doutrinária que defende que a citação seja daqueles que terão seus
patrimônios sujeitos à pretensão do credor em razão da
desconsideração da personalidade jurídica.
A questão é tormentosa porque o legislador aparentemente não fez
a escolha mais adequada ao disciplinar o termo inicial de fraude à
execução na desconsideração da personalidade jurídica. Basta
imaginar um sócio que, sem ter conhecimento da existência de
demanda judicial contra a sociedade empresarial da qual faz
parte, aliena bem em transação que venha a ser declarada
ineficaz em razão de fraude à execução. Por outro lado,
enquanto não for citado no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica esse sócio não fará parte do processo, não
se podendo nesse caso aceitar que um terceiro pratique ato de
fraude à execução.
De qualquer forma, não parece ter sido essa a opção do legislador
diante da literalidade do art. 792,§3º do Novo CPC, que
provavelmente entende ser suficiente a presunção de ciência do

111

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

sócio do processo movido contra a sociedade para a
configuração da fraude à execução.” 60
A ciência acerca da existência do processo pela pessoa jurídica, assim, seria
suficiente à configuração da fraude à execução por parte dos sócios, ainda que não citados,
se restar acolhido o pedido de desconsideração ao final do incidente instaurado. Embora
possa ser problemática essa presunção de ciência da execução, pelo sócio, desde o
momento de citação da pessoa jurídica, eis a escolha inequívoca do legislador.
Demonstrado o novo procedimento previsto no Código para que haja a
desconsideração da personalidade jurídica das sociedades, cumpre lembrar que o mesmo
será aplicado, em regra, às lides das mais distintas áreas do direito, desde que dirimidas
segundo o Código de Processo Civil. A exceção, como se defenderá a seguir, será em
matéria tributária, notadamente as execuções fiscais de créditos tributários, às quais se
aplicam primariamente a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) e apenas subsidiariamente o
CPC.
3.A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Expostas, em linhas gerais, o histórico da admissão da desconsideração da
personalidade jurídica, bem como a forma como se dá a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil brasileiro, passase a expor as formas de atribuição de responsabilidade na seara tributária, para, em
seguida, tratar-se especificamente da responsabilidade dos sócios e administradores da
pessoa jurídica.
No direito tributário, o sujeito passivo de uma obrigação pode ser um contribuinte
ou um responsável. Será contribuinte se tiver uma relação pessoal e direta com o fato
gerador, e responsável se, embora de alguma forma vinculada ao fato gerador, não possuir
um vínculo direto e pessoal com a hipótese definida em lei.61 Assim dispõe o art. 128 do
CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
60 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: Juspodivm,
2017, p. 384
61 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015,
p. 193
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atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
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É imprescindível, contudo, que o terceiro apontado como responsável esteja de
alguma forma vinculado com o fato gerador, ostentando uma posição que possa facilitar
a fiscalização e a tributação. Nesse sentido:
“O responsável tributário não integra a relação contributiva. É
sujeito passivo de obrigação própria de colaboração com o Fisco,
cumprindo deveres que facilitam a fiscalização ou que impedem
o inadimplemento. Só no caso de descumprimento da sua
obrigação de colaboração é que assume a posição de garante,
passando, então à posição de responsável pela satisfação do crédito
tributário. Exemplo é o caso do tabelião que tem a obrigação de
exigir do comprador o comprovante de pagamento do ITBI, com o
que impede que o negócio seja feito sem que esse tributo tenha sido
recolhido. Caso o tabelião cumpra as suas obrigações, exigindo a
apresentação da guia de pagamento do imposto, seu patrimônio
nada terá que suportar. Descumprindo, contudo, poderá ser
obrigado a satisfazer o tributo inadimplido pelo contribuinte. Não
tivesse ele nenhuma relação com o fato gerador ou com o
contribuinte, sequer poderia ser colocado na posição de responsável
tributário, pois não teria como interceder junto ao mesmo.” 62
Há duas modalidades de responsabilidade, a por “substituição” e a por
“transferência”. Na primeira, a sujeição passiva do responsável surge no momento de
ocorrência do fato gerador, como, por exemplo, na retenção do IRPF pela fonte pagadora.
Na segunda modalidade, por “transferência”, a sujeição passiva do responsável surge em
um momento posterior, definido em lei como apto a ensejar a modificação do polo passivo
da obrigação.
A responsabilidade tributária pode ser total ou parcial, e levar à solidariedade com
o devedor principal - no caso, o contribuinte - à subsidiariedade entre ambos, ou, até
62 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2015, 193.
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mesmo, à liberação do contribuinte do vínculo obrigacional, no caso de responsabilidade
por substituição.63
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Dentre as hipóteses de responsabilidade por transferência incluem-se os casos de
responsabilidade por solidariedade (art. 124, do CTN), por sucessão (art. 130 a 133, do
CTN) e a de terceiros (art. 134 e 135, do CTN). Confiram-se, por oportuno, os dispositivos
em questão:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se
na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do
título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens
adquiridos ou remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos
devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada
esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da
meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão.
63 LOPES, Mauro Luis Rocha. Processo Judicial Tributário, execução fiscal e ações tributárias, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 247.
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Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de
fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é
responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas
jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração
da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir
de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar
a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob
firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo
ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio,
indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio,
indústria ou profissão.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de
alienação judicial:
I – em processo de falência;
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de
recuperação judicial.
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o
adquirente for:
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou
sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação
judicial;
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II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau,
consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial
ou de qualquer de seus sócios; ou
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III – identificado como agente do falido ou do devedor em
recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de
empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta
de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um)
ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado
para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que
preferem ao tributário.
O presente trabalho focará na responsabilidade de terceiros (artigos 134 e 135, do
CTN), notadamente a do administrador da pessoa jurídica, prevista no art. 135, III, do CTN.
Deve-se, contudo, fazer uma breve digressão para tratar de forma um pouco mais detida
as hipóteses de responsabilização de terceiros prevista no art. 134. Confira-se a sua
redação:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem
ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados
ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos
por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida
ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles,
em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Nos casos previstos no art. 134, os terceiros agiram regularmente, sem violação à
lei, ao contrato social ou ao estatuto. O art. 135, do qual se tratará adiante, ao contrário,
prevê hipóteses em que se agiu de forma irregular, sendo essa a principal distinção entre
ambas as hipóteses de atribuição de responsabilidade a terceiros.
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Para que haja a responsabilização das pessoas elencadas no art. 134, é preciso que
o contribuinte não tenha meios de cumprir com a sua obrigação. Tal circunstância fica
evidente por prever o artigo que a responsabilidade do terceiro só surgirá “ nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”.
A execução, portanto, deve ser inicialmente proposta contra o contribuinte, apenas
podendo haver o redirecionamento para o responsável se a execução for frustrada por
insuficiência de bens ou por não ter sido localizado o contribuinte. É certo, assim, que se
trata de responsabilidade subsidiária - não obstante previr o artigo, de forma atécnica, a
solidariedade – que abrangerá tanto o tributo quanto as multas moratórias, segundo o
parágrafo único do artigo 134. Essa responsabilidade, ademais, só será imputável ao
terceiro enumerado nas alíneas do artigo em questão se este tiver intervindo ou se omitido
indevidamente. 64
Os requisitos previstos no caput (impossibilidade de cobrança do contribuinte e
ação ou omissão indevida por parte do responsável) valem para todos os terceiros
elencados nos incisos do artigo, que não responderão de maneira automática e direta pelas
obrigações tributárias assumidas pelo contribuinte indicado na lei. A exceção a essa regra
serão apenas os casos de atuação com excesso de poderes, em violação à lei, ao contrato
social ou ao estatuto, que levam à incidência do art. 135 do CTN, tratado adiante.

Tomando-se como exemplo, portanto, o art. 134, I, é certo que os pais
representantes de filhos menores apenas responderão pelos tributos devidos por estes,
caso tenham intervindo em determinado ato, ou se omitido indevidamente. Nessa
hipótese, seria possível responsabilizar os pais subsidiariamente, ou seja, na
impossibilidade de cobrança do tributo do próprio menor.
A hipótese prevista no art. 134, VII, ao prever a responsabilidade dos sócios no
caso de liquidação de sociedade de pessoas merece algum destaque. Trata-se de hipótese
bastante específica, aplicável apenas no caso em que houver, de fato, a liquidação da
sociedade, devendo esta ser necessariamente uma sociedade de pessoas.
64 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 11ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 406.
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Como ensina James Marins, a regra é inaplicável às empresas prestadoras de
serviço, comerciais ou industriais organizadas sob a forma de quotas de responsabilidade
limitada ou mesmo sob a roupagem de sociedade anônima.65 Não encontra o referido
artigo maior aplicabilidade, ademais, porque, muitas vezes, não há a liquidação
propriamente dita da pessoa jurídica devedora, que apenas é encerrada irregularmente
pelos seus sócios.
Como se vê, a hipótese prevista no art. 134, VII, do CTN não pressupõe qualquer
atuação irregular por parte dos sócios, que agem corretamente liquidando a sociedade de
pessoas a qual integram e, por esse motivo, apenas responderão subsidiariamente, pelos
atos em que intervierem ou pelas suas omissões. Não se confunde, portanto, com a
possibilidade de responsabilização pessoal do sócio-gerente, ou do administrador da
sociedade empresária, prevista no art. 135 do CTN, da qual se tratará a seguir.
4.A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES
A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, como dito, decorre da atuação
irregular de alguma das pessoas elencadas nos seus incisos. Tal responsabilidade é vista,
pela ampla maioria da doutrina, como uma responsabilidade pessoal pela obrigação
tributária. Confira-se o dispositivo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
O inciso I do art. 135 se refere às pessoas elencadas no artigo anterior – pais,
tutores, curadores, administradores de bens de terceiros, inventariante, síndico, comissário,
tabeliães, escrivães, serventuários de ofício e sócios de sociedades de pessoas. É certo,
portanto, que tais personagens, caso atuem com excesso de poderes, em infração à lei, ao
65 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 10ª ed., rev. atual. e
ampl.,São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 755.
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contrato social ou ao estatuto, deixarão de responder subsidiariamente, na forma prevista
no art. 134, e passarão a responder de forma pessoal pela obrigação. 66
Nos demais incisos do art. 135 incluem-se, ainda, os mandatários, prepostos e
empregados (inciso II), bem como diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado (inciso III). Estes últimos dão ensejo a maior parte das discussões
doutrinárias e jurisprudenciais, sendo verdadeiramente o foco do presente trabalho.
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A grande controvérsia envolve os administradores e dirigentes das sociedades
limitadas e sociedades anônimas, nas quais, como visto, os sócios responderão, em regra,
apenas pelo montante do capital social integralizado. Também no direito tributário a regra
será, evidentemente, que a pessoa jurídica responda pelos tributos oriundos da sua
atividade, sendo os atos dos dirigentes imputados à sociedade.
O art. 135, III, do CTN, contudo, afirma que, se o dirigente agir com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, será pessoalmente responsável
pelos tributos decorrentes de sua atuação, respondendo com seu patrimônio particular.

Diga-se, desde logo, que tal hipótese não se confunde com a responsabilidade por
infrações, prevista no art. 137, III, c do CTN, que prevê a responsabilidade dos dirigentes
das pessoas jurídicas pela prática de ilícitos tributários, com dolo específico de prejudicar
a empresa a que dirigem. No art. 135, III, o ato praticado não necessariamente será ilícito
tributário, podendo decorrer apenas da ausência de legitimação ou de autorização para a
sua prática, também não se exigindo o intuito de lesar a pessoa jurídica.
Embora a responsabilidade do sócio-gerente prevista no art. 135, III, seja dita como
pessoal, é certo que a pessoa jurídica não restará excluída do polo passivo da obrigação
tributária. Nesse sentido, confiram-se as lições de Ricardo Alexandre:

“Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso em que
a aplicação das regras ora estudadas resultou na responsabilização
pessoal de diretores por débitos de uma sociedade, expressamente
afirmou que eles ‘respondem para com esta e para com terceiros
solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos
praticados com violação do estatuto ou lei’ (EResp 174.532-PR).
Para chegar a esta conclusão, o STJ percebeu que seria um
contrassenso atribuir a ato ilícito praticado por sócio um efeito
liberatório sobre a correspondente pessoa jurídica. Para o
Tribunal, não há, nem no CTN nem na legislação esparsa, regra
66 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2015, p. 198.
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afirmando que a responsabilização do terceiro que agiu de forma
irregular constitui causa de exclusão de responsabilidade tributária
da pessoa jurídica (REsp 1.455.490-PR)” 67
Tendo em vista que se trata de responsabilidade pessoal decorrente da prática de
ilícito, o ideal é que se apure, já na fase administrativa, não apenas a ocorrência do fato
gerador, mas o próprio ilícito que faz com que o débito possa ser exigido de terceiro.
Verificada a ocorrência do ilícito administrativamente, deve ser lavrado termo apontado tal
fato, oportunizando-se às pessoas apontadas como responsáveis o exercício da ampla
defesa e do contraditório. 68
Destaca-se, mais uma vez, que apenas pessoas que possuam verdadeiro poder de
gestão podem ser apontadas como responsáveis tributárias, segundo o art. 135, III, do CTN.
A responsabilização decorre, assim, da prática de algum ato direto pela pessoa apontada,
ou, no mínimo, como bem colocado por Leandro Paulsen, pela tolerância perante a prática
de ato abusivo e ilegal, quando em posição de influir para a sua não ocorrência. 69
A mera condição de sócio, portanto, não se mostra suficiente à responsabilização,
não sendo possível imputar ao dirigente responsabilidade por atos praticados em período
anterior ou posterior à sua gestão. Confira-se:
“Constitui prova para a configuração da responsabilidade o fato
de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão
quando ao não recolhimento do tributo. A mera condição de
sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é
relevante. [...] Sendo a responsabilidade, assim, do diretor, gerente,
ou representante, e não do simples sócio sem poderes de gestão,
também não é possível responsabilizar pessoalmente o diretor ou o
gerente por atos praticados em período anterior ou posterior à sua
gestão. Assim, sócios que não tenham tido qualquer ingerência
sobre os fatos não podem ser pessoalmente responsabilizados
pelos créditos tributários decorrentes.” 70
67 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 11ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 411.
68 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2015, p. 199.
69 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2015, p. 199.
70 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2015, p. 199/200.
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Da mesma forma que a mera condição de sócio não é suficiente à configuração da
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, o mero inadimplemento da obrigação
tributária também não configura ato praticado com excesso de poderes, em infração à lei,
ao contrato social ou ao estatuto, não sendo capaz de ensejar, portanto, a
responsabilização do dirigente.
Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que editou,
inclusive, o verbete da Súmula no 430 nesse sentido: “O inadimplemento da obrigação
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tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sóciogerente.” Entende-se, assim, que o inadimplemento se insere na área de atuação normal

da empresa, sendo fator inerente ao risco do negócio e dependente da disponibilidade
financeira da sociedade, não configurando ato de infração à lei. 71
Da mesma forma, não constitui ato ilícito o requerimento de falência, que, se
verificado no caso concreto, não pode ser invocado pelo Fisco como fundamento para o
pedido de aplicação do art. 135, III, do CTN. A falência, em verdade, é o procedimento
correto a ser adotado pelo administrador nos casos de grave e insuperável crise financeira
da sociedade. Seu requerimento, por esse motivo, não configura hipótese de infração à lei,
tampouco de dissolução irregular. Eis o posicionamento do e. STJ:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA. 1. O mero inadimplemento da
obrigação de pagar tributos não constitui infração legal capaz de
ensejar a responsabilidade prevista no artigo 135 do Código
Tributário Nacional. Ademais, a quebra da empresa executada não
autoriza a inclusão automática dos sócios, devendo estar
comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg
no REsp 1273450/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOGERENTE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135 DO
CTN. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO.
SUBJETIVIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. O redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente da empresa somente é cabível
quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração
à lei ou contra estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da
71 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2015, p. 200.
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empresa. O simples inadimplemento de obrigações tributárias não
caracteriza infração legal. 2. A autofalência é faculdade
estabelecida em lei em favor do comerciante impossibilitado de
honrar seus compromissos, não se configurando hipótese de
dissolução irregular da empresa. 3. Recurso especial conhecido,
mas improvido. (REsp 571.740/RS, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ
08/08/2005, p. 253)
Há, portanto, apenas duas formas de dissolução regular da sociedade, quais sejam,
o encerramento das atividades após o pagamento de todos os seus débitos tributários, ou
o requerimento de falência, caso não seja possível fazê-lo. Por essa razão, não pode o
requerimento de falência ou autofalência ser entendido como infração à lei apta a ensejar
a aplicação do art. 135 do CTN. Nesse sentido, ainda:
“Note-se que ou a empresa encerra suas atividades após o
pagamento de todos os seus débitos tributários, obtendo, assim,
a certidão negativa indispensável à requisição de baixa, ou a
encerra com débitos que não tem como saldar. Neste último
caso, deverá requerer a autofalência. Muitas vezes, porém,
simplesmente fecha as portas deixando credores. Mas, ainda assim,
é certo que tal dissolução irregular (de fato, não de direito) não é fato
gerador de tributo algum; da dissolução, propriamente, não decorre
obrigação tributária nova.” 72
5.A SÚMULA No 435 DO STJ
Expostas as hipóteses de atribuição de responsabilidade pessoal aos
administradores da sociedade, destaca-se, nesse momento, a razão mais comum para
aplicação do art. 135, III, do CTN: a dissolução irregular da pessoa jurídica. Tal hipótese se
dá “através do abandono da sociedade ou da transferência mediante simulação de sua

titularidade a terceiros ou, também, na hipótese em que deixa de funcionar em seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (comercial e tributário)”.73

O STJ entende que a dissolução irregular dá ensejo à responsabilização do
administrador, uma vez que “ao gerente competia adotar as providências legalmente
72 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 7ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2015, p. 201.
73 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 10ª ed., rev. atual. e
ampl.,São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 756
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exigíveis para que a dissolução fosse operacionalizada em conformidade com o direito” 74.
Eis o entendimento que levou à edição da Súmula no 435 do STJ: “Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente”.
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A presunção a que a súmula faz menção é favorável ao Fisco, ou seja, se a tentativa
de citação da empresa no seu domicílio fiscal restar frustrada, presume-se sua dissolução
irregular, autorizando-se imediatamente o redirecionamento para os gerentes e demais
administradores. Como aponta Hugo de Brito Machado Segundo, contudo, trata-se de
presunção relativa, passível de ser ilidida por prova em contrário a ser apresentada na
defesa do executado:
“Presume-se, diante de uma dissolução irregular de sociedade de
pessoas, que os sócios são todos responsáveis tributários. Entretanto,
o STJ tem arestos nos quais admite que estes provem não ter
concorrido para tal dissolução. A dissolução irregular operaria uma
presunção relativa, que poderia ser elidida em sede de embargos.”75
Muito se discute, ainda hoje, se, para aplicação da referida súmula contra dirigente
da sociedade seria necessário que o mesmo tivesse poder de gestão à época do
inadimplemento, à época da dissolução irregular, ou em ambos os momentos. Há
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em todos os três sentidos.
Os que defendem a responsabilização do gerente à época da dissolução irregular
– independentemente se o mesmo fazia parte ou não da sociedade à época do
inadimplemento – calcam-se no entendimento da Súmula no 430 do STJ, segundo a qual
o simples inadimplemento do tributo não seria capaz de gerar a responsabilização pessoal
do sócio. Assim, o que autorizaria o Fisco a buscar a responsabilização pessoal é justamente
a infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, e não o simples inadimplemento,
devendo ser o responsabilizado apenas o sócio no momento da dissolução irregular. Nesse
sentido:
“O que gera a responsabilização do gerente é o cometimento dos
ilícitos estudados ao longo deste tópico, o que pode acontecer, como
é bastante comum, contemporaneamente à ocorrência do fato
gerador ou o vencimento do tributo, ou noutro momento, como, por
exemplo, numa futura dissolução irregular. [...] Assim, a pessoa que
74 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 11ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 413.
75 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Código Tributário Nacional, 7ª ed., São Paulo: Gen Atlas, 2018, p.
287.
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exerce a gerência no momento de dissolução irregular da
sociedade é responsável pelos tributos eventualmente devidos,
mesmo quando não esteve no exercício da gerência no momento
da ocorrência do fato gerador.” 76
Embora a tese acima exposta possua bons fundamentos, é relevante o temor
exarado por parcela da doutrina, de que a adoção de tal entendimento abra espaço para
alterações societárias fraudulentas, “destinadas a concentrar toda a responsabilidade

tributária em determinada pessoa, de forma a livrar da sujeição passiva os verdadeiros
causadores e beneficiários do inadimplemento tributário, lesando os direitos da Fazenda
Pública”. 77

O STJ ora encampa a primeira corrente, ora a segunda, havendo, ainda, julgados
que apenas admitem a responsabilização do sócio se conjugados dois elementos: a
existência de poderes de administração na época do fato gerador do tributo inadimplido
e a permanência na sociedade quando de sua dissolução irregular. Diante dessa grave
divergência existente, o Recurso Especial no 1.377.019/SP foi afetado como representativo
da seguinte controvérsia: "possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o

sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário,
dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da
sociedade empresária".
Embora a questão envolvendo qual administrador poderia ser responsabilizado
seja importantíssima, um dos temas sensíveis afetos ao redirecionamento ao sócio por
dissolução irregular diz respeito à forma adequada para apuração e formalização dessa
responsabilidade. Confira-se, sobre o procedimento de redirecionamento no caso de
dissolução irregular, as lições de Mauro Luis Rocha Lopes:
“No Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento
segundo o qual, para os fins do disposto no art. 135, inciso III, do
CTN, a dissolução irregular da sociedade, que simplesmente deixa de
operar, sem a quitação dos tributos que oneraram suas atividades,
gera a responsabilidade do gerente ou diretor pelas dívidas
tributárias da empresa. [...]
Indícios de dissolução irregular de uma sociedade costumam ser
evidenciados nos próprios autos da execução fiscal, como no
caso em que o oficial de justiça certifica não ter podido realizar
76 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 11ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 414.
77 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 11ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 413.
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a diligência de citação em razão de a empresa não estar mais
localizada no seu endereço declarado e de não possuir bens. [...]
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Note-se que a simples devolução da carta citatória, pelos correios,
não enseja a presunção de dissolução irregular da sociedade, já que
a informação lançada pelo carteiro não ostenta o atributo da ‘fé
pública’. Assim, diante da inviabilidade de se realizar a citação por
via postal, deve ser extraído mandado, para que o analista
judiciário executante de mandados – oficial de justiça – diligencie
no endereço da empresa executada e certifique, se for o caso, os
indícios de extinção irregular da sociedade. [...]
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada
segundo a qual a legitimidade passiva do responsável tributário não
pode ser, em regra, impugnada através de exceção de préexecutividade. [...] Admite-se, excepcionalmente, a aludida exceção
quando houver prova pré-constituída, ou seja, direito líquido e certo
a afastar a legitimação passiva do pretenso responsável.”78
Um dos grandes temas envolvendo a responsabilização dos responsáveis
tributários diz respeito à forma pela qual se dará sua inclusão no polo passivo da obrigação,
do qual se tratará a seguir.
6. O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
A cobrança do crédito e da obrigação tributária devida, nos termos do art. 135, III,
do CTN, se dará, em regra, mediante o redirecionamento da execução fiscal aos
responsáveis tributários, incluindo-os no polo passivo da execução. É possível, contudo,
que a Fazenda Pública os inclua já na certidão de dívida ativa, que será emitida não apenas
em face da sociedade, mas também dos possíveis responsáveis pela satisfação do débito.
Tal conduta deveria preceder, como sustenta grande parte dos doutrinadores, de
uma apuração, realizada no bojo do processo administrativo de lançamento, da prática de
algum ato irregular elencado no art. 135 do CTN por aquele indivíduo. Como bem aponta
James Marins, “nem o CTN nem a LEF e tampouco o CPC, referem-se a ‘possíveis

responsáveis’ ou ‘potenciais responsáveis’, mas, claramente, a ‘corresponsável’ ou
‘responsável tributário’. E completa:

“Logo, a condição de responsabilidade há que estar formalmente
presente – e não apenas potencialmente presente – para que
78 LOPES, Mauro Luis Rocha. Processo Judicial Tributário, execução fiscal e ações tributárias, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 30/34
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possa ensejar, legalmente, sua inserção no título executivo e, por
consequência, sua sujeição passiva no processo de execução fiscal. O
modo correto e jurídico de tornar existente essa
responsabilidade tributária é o procedimento fiscal e, se
necessário, o processo administrativo fiscal.” 79
Segundo as lições de Humberto Theodoro Junior, será no regular processo
administrativo de lançamento e inscrição do débito que se averiguará se o terceiro pode,
ou não, ser responsabilizado pelo débito tributário:
“Com relação à co-responsabilidade de terceiros pelo crédito
tributário inscrito em nome de outrem, o que não se sabe, antes do
regular processo administrativo de lançamento e inscrição do
crédito também contra o possível co-responsável, é justamente
se o terceiro apontado é, ou não, um legítimo responsável
tributário. É, precisamente, portanto, sua qualidade de responsável
tributário que está a reclamar acertamento antes do ingresso da
Fazenda no juízo executivo, pois do contrário estar-se-ia
admitindo execução forçada sem título executivo e,
consequentemente, sem a certeza jurídica da obrigação que se
intenta realizar, sob coação estatal de medidas executivas concretas,
imediatas e definitivas.”80
A inscrição em dívida ativa do nome do responsável, de forma indiscriminada e
sem que haja qualquer procedimento prévio apto a confirmar sua responsabilidade no
caso concreto, gera sérios problemas. Tal prática, adotada por vezes pela Fazenda Pública,
propicia a inversão do ônus da prova, valendo-se da presunção relativa de liquidez e
certeza da CDA, cabendo ao responsável, então, demonstrar que não praticou ato com
excesso de poder, em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
Caso não haja a apuração prévia dessa responsabilidade do terceiro, não deveria a
certidão de dívida ativa sequer gozar da liquidez e certeza que lhe é peculiar, conforme
defendido por Humberto Theodoro Junior. Segundo o autor, “a co-responsabilidade

tributária não pode, em regra, decorrer de simples afirmação unilateral da Fazenda no
curso da execução fiscal”, sendo necessária a “apuração pelos meios legais, e só depois do
79 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 10ª ed., rev. atual. e
ampl.,São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 757.
80 THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência, 11ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 39.
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indispensável acertamento do fato que a tiver gerado é que a responsabilidade do
estranho poderá ser havida como líquida e certa”.81
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Especificamente quanto à responsabilidade dos administradores das pessoas
jurídicas, não obstante as opiniões doutrinárias acima esposadas, é certo que a
jurisprudência admite o redirecionamento da execução fiscal para atingi-los, ainda
que seus nomes não constem da certidão de dívida ativa. Sua responsabilização,
contudo, estará subordinada à comprovação da prática de atos de abuso de gestão ou de
violação à lei, como já exposto.
O e. STJ, no julgamento do EREsp no 702.232/RS82, na tentativa de equacionar as
dúvidas envolvendo o redirecionamento e a presunção de certeza e liquidez da CDA,
adotou os seguintes parâmetros, bem resumidos por Humberto Theodoro Junior:
“Se a execução for iniciada contra a sociedade, é possível, no
curso do processo, redirecioná-la para os sócios administradores,
quer constem, quer não, os respectivos nomes na certidão de
dívida ativa, o que provoca reflexos significativos sobre o ônus da
81 THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência, 11ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 40.
82 Confira-se a ementa do referido acórdão: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 135 DO CTN.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO.
REDIRECIONAMENTO. DISTINÇÃO. 1. Iniciada a execução contra a pessoa jurídica e, posteriormente,
redirecionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao Fisco demonstrar a presença de
um dos requisitos do art. 135 do CTN. Se a Fazenda Pública, ao propor a ação, não visualizava qualquer fato
capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, posteriormente, pretende voltar-se também contra
o seu patrimônio, deverá demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, dissolução
irregular da sociedade. 2. Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este
compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art.
204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. 3. Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa
jurídica e havendo indicação do nome do sócio-gerente na CDA como co-responsável tributário, não se trata
de típico redirecionamento. Neste caso, o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em vista a
presunção relativa de liquidez e certeza que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa. 4. Na hipótese, a
execução foi proposta com base em CDA da qual constava o nome do sócio-gerente como co-responsável
tributário, do que se conclui caber a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN. 5.
Embargos de divergência providos. (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169).
Nesse mesmo sentido, tem-se, ainda: “[...]1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido
de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a
ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos [...]". (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/03/2009, DJe 01/04/2009)
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prova. A jurisprudência do STJ assenta-se sobre os seguintes
princípios para equacionar o problema [...]:
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a)

Sócio que não figurou na CDA nem na petição inicial:

Se o sócio-gerente não figura na CDA, caberá ao Fisco, ao requerer
o redirecionamento, ‘demonstrar a presença de um dos
requisitos do art. 135 do CTN’, ou seja, ‘deverá demonstrar
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, ou, ainda,
dissolução irregular da sociedade’.
b)
Sócio que, na petição inicial, foi apontado como coexecutado:
‘Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sóciogerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de
presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do
CTN c/c art. 3º, da Lei n. 6.830/80’ (mesmo que o nome do sócio não
tenha figurado na CDA).
c)
‘Caso a execução tenha sido proposta somente contra a
pessoa jurídica e havendo indicação do nome do sócio gerente
na CDA como co-responsável tributário, não se trata de típico
redirecionamento. Neste caso, o ônus da prova compete igualmente
ao sócio, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza
que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa.’
Em síntese, a posição unânime da 1ª seção do STJ é de que, na
hipótese de ter sido a execução fiscal proposta ou redirecionada
com base em CDA da qual consta o nome do sócio-gerente como
co-responsável tributário, cabe a este o ‘ônus de provar a
ausência dos requisitos do art. 135 do CTN’[...].”83
Para que se evitassem arbitrariedades por parte da Fazenda Pública, “a inserção do

nome do gerente como codevedor na Certidão de Dívida Ativa somente deveria ser feita
caso ele houvesse sido pessoalmente notificado do lançamento, em cujo texto deveria
constar a ação ou omissão que lhe estivesse sendo imputada como fundamento da
responsabilização.” 84 Restaria assegurado, assim, o seu direito a apresentar reclamações
83 THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência, 11ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 40.
84 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 11ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 414.

128

www.conteudojuridico.com.br

e recursos previstos na lei do processo administrativo fiscal. Observadas as devidas
formalidades prévias à inscrição em dívida ativa no que diz respeito à apuração da
responsabilidade do sócio, será garantida à Fazenda a liquidez e certeza do seu título
executivo, invertendo-se o ônus da prova.
É certo, assim, que, para propor a execução fiscal contra o sócio que já figura na
CDA, ou para redirecionar a execução contra ele, caso o seu nome já conste da certidão, “a
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Fazenda credora não precisa explicar, desde logo, como se estabeleceu a coresponsabilidade” .85 Tal afirmação não vale, contudo, para os casos em que se requer o

redirecionamento contra quem não teve o nome inscrito na CDA, cabendo à Fazenda
demonstrar, nos autos da execução fiscal, a irregularidade do ato praticado pelo
administrador, na esteira do já decidido pelo STJ no EREsp no 702.232/RS.
Como bem aponta Humberto Theodoro Junior, “a Fazenda Pública beneficia-se de

contar com um título extrajudicial a que a lei atribui presunção de liquidez e certeza, mas
não de indiscutibilidade”.86 E complementa:

“Dessa maneira, se o sócio demonstrar que a inscrição se deu em seu
nome sem nada lhe ter sido imputado concretamente, a exigência
fiscal cairá, por si só, por falta de fundamento. Da mesma maneira, se
o fato apurado no processo administrativo não for idôneo à
demonstração de co-responsabilidade do gestor, este se eximirá da
exigência fiscal, independentemente de prova negativa absoluta.” 87
Destaca-se, nessa esteira, a parte final da Súmula no 392 do STJ, que proíbe a
substituição da CDA para modificação do sujeito passivo da execução: “A Fazenda Pública

pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”

Referida súmula não trata, ressalte-se, da hipótese de redirecionamento, em que
não há a emissão de CDA substitutiva, que é utilizada apenas para corrigir erros materiais
ou formais no lançamento. No caso do redirecionamento, a Fazenda inscreveu
corretamente a pessoa jurídica em dívida ativa, ajuizando a execução fiscal contra o sujeito
passivo. No entanto, em razão de um fato superveniente – por exemplo, a descoberta de
85 THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência, 11ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 59.
86 THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência, 11ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 59.
87 THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência, 11ª ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 59.
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sua dissolução irregular - quem passará a responder pelo débito será um terceiro, no caso,
o administrador.
Assim, apesar das prerrogativas de que se revestem o crédito tributário inscrito em
dívida ativa, não pode a Fazenda Pública substituir a CDA por outra, com o objetivo de
incluir o nome do sócio que não constou da inscrição original, beneficiando-se da
presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo. Se pretender cobrar o débito
dos sócios administradores cujos nomes não constaram da CDA original, deverá o Fisco
requerer em juízo o redirecionamento da execução, demonstrando a existência dos
pressupostos legalmente previstos para tanto.
De todo modo, como ressalta Mauro Luís Rocha Lopes, embora se admita o
redirecionamento da execução fiscal ainda que o nome do responsável não conste da CDA,
“a penhora de seus bens, para garantia do débito, deve ser antecedida de citação, sob pena
de violação do devido processo legal”.88 Uma vez admitido o redirecionamento da
execução fiscal, “em virtude dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa”,
deve o sócio ser citado para que ofereça sua defesa, seja por meio de exceção de préexecutividade ou, após garantido o juízo, por meio de embargos à execução, “com a
realização de todo o procedimento em face dele”.89
O redirecionamento pode ocorrer a qualquer tempo, enquanto a execução fiscal
estiver em curso. Deve-se respeitar, apenas, o prazo prescricional da obrigação tributária
contra aquele que não figura como parte no processo. Sobre o tema, encontra-se pendente
para julgamento o REsp no 1.201.993/SP, afetado para apreciação segundo o rito dos
recursos repetitivos, e que questiona o termo a quo do referido prazo prescricional.
Embora a jurisprudência tradicional do STJ entendesse que o redirecionamento
não poderia ser feito passados mais de cinco anos da citação da pessoa jurídica, houve,
em 2010, a alteração desse posicionamento.
Acolheu-se a tese da Fazenda, portanto, de que a prescrição para a cobrança do
devedor principal e dos demais responsáveis tributários seria única, não havendo prazos
diferenciados, ou momentos distintos, para a sua incidência. Segundo tal raciocínio, se não
houve prescrição quanto ao devedor principal, é porque se reconhece que inexistiu inércia
88 LOPES, Mauro Luis Rocha. Processo Judicial Tributário, execução fiscal e ações tributárias, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 25.
89 RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 168.
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da Fazenda Pública, não se devendo reconhecer a ocorrência de prescrição em relação aos
corresponsáveis.90
6.DIFERENÇAS ENTRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E O
REDIRECIONAMENTO PARA O ADMINISTRADOR
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Expostas, sucintamente, as hipóteses de responsabilidade tributária e de
redirecionamento da execução fiscal aos sócios e aos administradores das pessoas
jurídicas, passa-se a expor as profundas diferenças existentes entre o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução fiscal.
A desconsideração da personalidade jurídica é regulada, como visto, pelo art. 50
do Código Civil, e também por dispositivos previstos em leis especiais, aplicáveis às
relações de consumo, aos crimes ambientais, às infrações à ordem econômica, entre outras
90 Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA
O SÓCIO-GERENTE EM PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
PRESCRIÇÃO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]. 8. Carece de consistência o raciocínio de que
a citação da pessoa jurídica constitui o termo a quo para o redirecionamento, tendo em vista que elege
situação desvinculada da inércia que implacavelmente deva ser atribuída à parte credora. Dito de
outro modo, a citação da pessoa jurídica não constitui "fato gerador" do direito de requerer o
redirecionamento. 9. Após a citação da pessoa jurídica, abre-se prazo para oposição de Embargos do
Devedor, cuja concessão de efeito suspensivo era automática (art. 16 da Lei 6.830/1980) e, atualmente,
sujeita-se ao preenchimento dos requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC. 10. Existe, sem prejuízo, a
possibilidade de concessão de parcelamento, o que ao mesmo tempo implica interrupção (quando
acompanhada de confissão do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN) e suspensão (art.
151, VI, do CTN) do prazo prescricional. 11. Nas situações acima relatadas (Embargos do Devedor recebidos
com efeito suspensivo e concessão de parcelamento), será inviável o redirecionamento, haja vista,
respectivamente, a suspensão do processo ou da exigibilidade do crédito tributário. 12. O mesmo raciocínio
deve ser aplicado, analogicamente, quando a demora na tramitação do feito decorrer de falha nos
mecanismos inerentes à Justiça (Súmula 106/STJ). 13. Trata-se, em última análise, de prestigiar o princípio da
boa-fé processual, por meio do qual não se pode punir a parte credora em razão de esta pretender esgotar
as diligências ao seu alcance, ou de qualquer outro modo somente voltar-se contra o responsável subsidiário
após superar os entraves jurídicos ao redirecionamento. 14. É importante consignar que a prescrição não
corre em prazos separados, conforme se trate de cobrança do devedor principal ou dos demais
responsáveis. Assim, se estiver configurada a prescrição (na modalidade original ou intercorrente), o
crédito tributário é inexigível tanto da pessoa jurídica como do sócio-gerente. Em contrapartida, se
não ocorrida a prescrição, será ilegítimo entender prescrito o prazo para redirecionamento, sob pena
de criar a aberrante construção jurídica segundo a qual o crédito tributário estará, simultaneamente,
prescrito (para redirecionamento contra o sócio-gerente) e não prescrito (para cobrança do devedor
principal, em virtude da pendência de quitação no parcelamento ou de julgamento dos Embargos do
Devedor). 15. Procede, dessa forma, o raciocínio de que, se ausente a prescrição quanto ao principal devedor,
não há inércia da Fazenda Pública. 16. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1095687 / SP; RECURSO ESPECIAL 2008/0214589-2; Relator Ministro HERMAN BENJAMIN; SEGUNDA
TURMA, DJe 08/10/2010)
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matérias.
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Seja qual for o dispositivo utilizado no caso concreto, é fato que a desconsideração
tem por objetivo impedir que haja o abuso da personalidade jurídica pelos sócios,
buscando defender o princípio da autonomia patrimonial de possíveis malversações. Nessa
esteira é que se permite atingir, episodicamente, o patrimônio dos sócios integrantes
daquela pessoa jurídica, para se adimplir dívida imputável, inequivocamente, à sociedade.
Já o art. 135, III, do CTN, muito ao contrário, prevê a responsabilidade pessoal de
“diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado” quanto a
“obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos”. A responsabilidade do sócio pela obrigação tributária
não é, nem nunca foi, um caso de desconsideração da personalidade jurídica. Não se
assemelham os institutos quanto aos seus pressupostos, tampouco quanto aos seus
efeitos.
A desconsideração da personalidade civil, como visto, pode ser efetivada por
dispositivos que abarcam a Teoria Maior (art. 50 do CC/02) ou a Teoria Menor (lei de crimes
ambientais e o Código de Defesa do Consumidor). Segundo a primeira, a mera insuficiência
patrimonial da pessoa jurídica não seria motivo suficiente para se atingir o patrimônio dos
sócios, sendo necessário, adicionalmente, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
Esse último requisito, no entanto, não será exigido nos dispositivos que adotam a Teoria
Menor, bastando, à desconsideração da personalidade jurídica aplicável à matéria
ambiental e consumerista, assim, a dificuldade no adimplemento da obrigação da
sociedade.
Seja qual for o tipo de desconsideração adotado, é certo que a mesma não decorre
de uma conduta pessoal e direta de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos por parte do sócio. Trata-se de dívida contraída pela própria sociedade, sendo
possível, excepcionalmente, que se atinja o patrimônio particular de todos os sócios – e
não apenas aqueles com poderes de gestão – desde que verificado o abuso da
personalidade jurídica ou, em casos específicos, a dificuldade no adimplemento da dívida.
A responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica, nas hipóteses de
desconsideração, decorrerá diretamente da decisão judicial ao final do incidente. Até que
se ultime o julgamento do incidente, o único responsável por aquela dívida será a própria
sociedade. Nos casos de responsabilidade do administrador previstos no art. 135, III, do
CTN, no entanto, a responsabilidade não decorrerá de uma decisão judicial, mas sim da
própria legislação tributária, sendo aquele indivíduo responsável pela dívida contraída
mediante excesso de poderes, em infração à lei, ao estatuto ou ao contrato social, desde o
seu surgimento.
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Quanto aos pressupostos, portanto, vê-se que os institutos são consideravelmente
distintos, bastando, ao redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135, III, do
CTN, que haja uma conduta pessoal e direta por parte do administrador, com excesso de
poderes ou em infração à legislação.
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Os institutos diferem-se, ainda, quanto aos seus efeitos, eis que a desconsideração
da personalidade jurídica, ainda que se adote a Teoria Menor, apenas permite o
atingimento do patrimônio dos sócios caso a própria sociedade não possua meios de
adimplir a obrigação. Por outro lado, a condição de responsável tributário do
administrador, prevista no art. 135, III, do CTN, como visto, não lhe concede qualquer
benefício de ordem, sendo solidariamente responsável ao lado da pessoa jurídica a que
integra.
A responsabilidade tributária do administrador, nesse caso, é pessoal e decorre de
sua própria conduta irregular, tal como ocorre nos artigos 1.015, p. ú., e 1.016 do Código
Civil, que imputa a responsabilidade diretamente aos administradores, quando estes
agirem com excesso de poderes ou com culpa no desempenho de suas funções.91 Não há
que se falar, portanto, em aplicação da desconsideração da personalidade jurídica quando
o sócio ou administrador puder ser, desde logo, identificado como o sujeito responsável
pela dívida, seja ela tributária ou não, de acordo com os dispositivos legais vigentes.
Assim, nem mesmo sob o ângulo conceitual é possível confundir a
responsabilidade do sócio fundada no art. 135, III, do CTN com o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica. E nisso está mais uma razão para que o
incidente dos arts. 133 e segs. do CPC/15 não se aplique à hipótese, como será
detidamente exposto a seguir.
7.INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS
Expostas as profundas distinções existentes entre a desconsideração da
personalidade jurídica e a figura da responsabilização tributária do sócio administrador,
91 Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão
da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a
maioria dos sócios decidir. Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser
oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;
II - provando-se que era conhecida do terceiro;
III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções.
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passa-se a expor as razões pelas quais o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, trazido nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não se aplica às
hipóteses de redirecionamento da execução fiscal.
Deve-se fazer, contudo, desde logo a ressalva de que há inúmeros e respeitados
autores que defendem a aplicação do incidente ao processo executivo fiscal, devendo a lei
tributária dispor, apenas, acerca dos pressupostos para que houvesse a desconsideração –
no caso, o redirecionamento da execução.
Esse não vem sendo, contudo, o posicionamento adotado pelos tribunais, que,
salvo pontuais exceções, não instauram o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica ao deferir o pleito de redirecionamento da execução fiscal, seja com base no art.
135, III, do CTN ou com base na Súmula no 435 do STJ, ante a dissolução irregular da
sociedade. A defesa do sócio incluído na execução fiscal, assim, fica restrita à oposição de
exceção de pré-executividade ou embargos à execução, mediante a apresentação de
garantia ao juízo.
Nesse sentido, os magistrados federais, no II Fórum Nacional de Execução Fiscal
(FONEF) aprovaram, por unanimidade, a orientação segundo a qual não se aplicaria o
incidente às execuções fiscais cujo redirecionamento se dá com base no art. 135 do CTN e
em virtude da dissolução irregular:
“Enunciado no 20: O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, previsto no art. 133 do NCPC, não se aplica aos casos em
que há pedido de inclusão de terceiros no polo passivo da
execução fiscal de créditos tributários, com fundamento no art. 135
do CTN, desde que configurada a dissolução irregular da executada,
nos termos da súmula 435 do STJ.”

A mesma diretriz é encampada pelo Enunciado nº 53 da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), cuja redação é: “ O

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015”.

Idêntica é a orientação do Enunciado nº 06 do Fórum de Execuções Fiscais da 2ª
Região (FOREXEC): “A responsabilidade tributária regulada no art. 135 do CTN não constitui

hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, não se submetendo ao incidente
previsto no art. 133 do CPC/2015”.

As razões para tal posicionamento são inúmeras. A primeira delas, como tratado
no capítulo anterior, diz respeito às profundas diferenças conceituais existentes entre a
desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento para o administrador que
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assume a figura de responsável tributário. Nos casos do art. 135, III, do CTN, assim, se
estaria, por expressa previsão legal, diante de uma responsabilidade pessoal do
administrador – e não da sociedade em si - não sendo necessário excepcionar a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para que possa se atingir o seu patrimônio particular. Nesse
sentido:
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“Entendemos que não há necessidade de desconsideração da
personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal do sócio ou
administrador, pois, se a conduta deste não estava amparada pelo
contrato ou estatuto social, a responsabilidade pelo pagamento
do tributo já é pessoal dele, e não da pessoa jurídica que somente
responderá quando seu administrador tiver praticado atos que não
configurem ilícito.
Isso porque o princípio da autonomia patrimonial implica a regra
geral de que os sócios não respondem pelas obrigações contraídas
pela sociedade, minimizando, portanto, os riscos de eles
comprometerem seu patrimônio pessoal em decorrência do fracasso
financeiro da sociedade.
Como todo princípio não é absoluto, ele veio sofrendo flexibilização
com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(Disregard Doctrine), cujo objetivo é justamente alcançar o sócio e
responsabilizá-lo por obrigações que, a princípio, seriam da
sociedade, como forma de evitar que a pessoa jurídica funcione
apenas para mascarar atividades irregulares dos sócios que
prejudiquem terceiros de boa fé. [...]
Todavia, no Direito Tributário, o legislador preocupou-se em inserir
no art. 135, III, Código Tributário Nacional, as hipóteses que
ensejam a responsabilidade pessoal e exclusiva do sócio ou
administrador que agiu com excesso de poderes ou infringência à lei
que, por isso, fica obrigado a adimplir o crédito tributário. Portanto,
incabível e desnecessário o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica nesta seara do Direito, porque não há que
falar em teoria da autonomia ou desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade neste caso, porque a
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responsabilidade tributária já é pessoal e direta do sócio ou
administrador.”92
Como tratado anteriormente, o CPC buscou criar um procedimento único para a
aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, primando pela
oportunidade de exercício de ampla defesa e contraditório, inclusive mediante dilação
probatória, antes de se decidir pelo atingimento do patrimônio particular dos sócios.
Buscou o CPC, portanto, coibir os abusos que vinham sendo praticados em sede de
desconsideração da personalidade jurídica, conferindo-lhe tratamento uniforme.
O aspecto mais marcante desse procedimento é a suspensão do processo principal
(art. 134, §3º, CPC), enquanto se apura, no bojo do referido incidente, se o pedido de
desconsideração se mostra legítimo ou não. Os atos constritivos, assim, tanto do
patrimônio da sociedade quanto do dos sócios, só serão retomados após a prolação de
decisão definitiva acerca do pedido de desconsideração.
O referido procedimento mostra-se absolutamente contrário à principiologia e às
regras da Lei de Execuções Fiscais, que, em seu art. 16, §1º, continua a exigir a garantia do
juízo como condição prévia para a suspensão da execução e apresentação de defesa do
executado, mediante embargos à execução. Confira-se a previsão expressa do referido
dispositivo:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30
(trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda
matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os
documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz,
até o dobro desse limite.
92 MANENTE, Luciana Nini, A Responsabilidade Tributária do Sócio ou Administrador na Execução Fiscal e
suas Defesas Processuais, São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 74/75
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§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos,
serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos.
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A Lei de Execuções Fiscais, portanto, previu forma especial de proteção ao crédito
tributário, admitindo a defesa do executado, mediante ampla dilação probatória, apenas
após o oferecimento de eficaz garantia ao juízo. A previsão se mostra em harmonia,
inclusive, com o disposto no art. 151 do CTN, que prevê, dentre as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, o depósito integral do débito em juízo.
A suspensão do processo principal, tal como prevê o Código de Processo Civil,
implicaria, inequivocamente, na suspensão da possibilidade de se exigir o crédito tributário
– retomando-se os atos constritivos na execução fiscal apenas após uma decisão final, no
curso do incidente, acerca da legitimidade do redirecionamento ao sócio. Ocorre que, para
a instauração do incidente e suspensão do processo principal, o CPC não exige o
oferecimento de nenhuma garantia.
Ainda que se entenda que o Código de Processo Civil pode ser aplicável às
execuções fiscais, é certo que o art. 1º da LEF admite a sua aplicação de maneira subsidiária,
quando disso não resultar ofensa às regras especiais nela previstas ou aos princípios que
a informam.
Não é possível, assim, admitir a aplicação do art. 134, §3º para suspender a
execução fiscal sem que haja o oferecimento de garantia do juízo, sob pena de se violar
frontalmente não apenas as regras especiais de proteção ao crédito tributário previstas na
Lei de Execuções Fiscais, mas também a disposição expressa do art. 151, do CTN. Admitir
a suspensão da execução fiscal mediante aplicação do art. 134, §3º, do CPC, assim, cria
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não previsto no art. 151 do
CTN, cujo rol o STJ já entendeu, quando do julgamento do REsp repetitivo no 1156668/DF
(Tema 378), ser taxativo, não se admitindo analogias.
A incompatibilidade do incidente com a LEF salta ainda mais aos olhos quando se
considera o regime da Exceção de Pré-executividade, modalidade de defesa passível de ser
apresentada pelo executado original nos próprios autos.
Como aponta a Súmula nº 393 do e. STJ, a exceção só é cabível para alegação de
matérias passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória, e
ainda assim, evidentemente, sem suspensão automática da execução fiscal. Em muitos
casos, a alegação veiculada por exceção é justamente a ilegitimidade passiva do executado
original. Ora, não faz nenhum sentido conferir tratamento mais vantajoso à defesa do sócio,
através do incidente de desconsideração, do que ao executado original, jungido ao regime
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da exceção: por que somente o sócio se beneficiaria de uma suspensão automática e da
oportunidade de dilação probatória nos próprios autos se nem mesmo o executado
original tem esse direito?
Há, ainda, outra última razão pela qual a suspensão causada pelo incidente o torna
absolutamente incompatível com as execuções fiscais. Como se sabe, o art. 146, III, “b”, da
CF/88 exige que os casos de prescrição em matéria tributária sejam previstos em lei
complementar, tradicionalmente o Código Tributário Nacional.
Aplicar o incidente de desconsideração à execução fiscal levaria ao cenário em que
a Fazenda está impedida de perseguir o seu crédito – eis que a execução se encontra
suspensa – mas a prescrição continua a correr, sem que a Fazenda nada possa fazer para
interrompê-la. Não parece possível, assim, a atribuição de nova hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por via de lei ordinária, sem a correspondente
interrupção do prazo prescricional.
São muitos, portanto, os óbices do ordenamento jurídico, o que leva à inarredável
conclusão pela inaplicação do incidente às hipóteses de redirecionamento da execução
fiscal aos administradores da pessoa jurídica. Nesse mesmo sentido, confiram-se as lições
de Marco Antônio Rodrigues:
“Note-se que o CPC de 2015 prevê, em seus artigos 133 a 137, um
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando
regulamentar o procedimento para que seja afastado, no curso de
um processo, o uso abusivo de personalidade jurídica por sócios de
sociedades. Ocorre que tal procedimento se afigura descabido para
o fenômeno do redirecionamento da execução fiscal de dívida
tributária. Isso porque no caso do redirecionamento dessa espécie de
execução fiscal, está-se diante de responsabilidade solidária, na
forma do art. 134 do Código Tributário Nacional, ou de
responsabilização pessoal por ato ilícito, consoante estabelecido no
art. 135 de tal diploma, o que se mostra distinto da mera
desconsideração da personalidade jurídica, já que o responsável é
legitimado passivo para a execução fiscal, por força do art. 4º da Lei
6.830/80.” 93
CONCLUSÃO
Como se viu, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao criar um
procedimento específico para que haja a desconsideração da personalidade jurídica,
93 RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 168.

138

www.conteudojuridico.com.br

primando pela defesa do contraditório e da ampla defesa. Tais avanços são louváveis e
devem ser aplaudidos, eis que impedem que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas
seja afastada arbitrariamente, incrementando o risco empresarial e afastando
empreendedores.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Contudo, como se buscou demonstrar ao longo deste trabalho, há inúmeras
diferenças entre os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e o de
responsabilização dos sócios e administradores das pessoas jurídicas no direito tributário
e que levam à inaplicabilidade do incidente ao redirecionamento das execuções fiscais. As
distinções são de ordem não apenas conceitual, mas também sistêmicas e procedimentais.
Serve a desconsideração para se atribuir, aos sócios, obrigação inicialmente
imputável à sociedade, enquanto na responsabilização tributária, o crédito e a obrigação
tributária recaem direta e objetivamente sobre os próprios sócios e administradores, em
decorrência da prática de ato com excesso de poderes, em infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica do CPC/15 foi
pensado, assim, para atender apenas à primeira hipótese, e não aos casos de
responsabilidade tributária havida com base nos artigos 134 e 135 do CTN. Prova disso é
que, também sob o ponto de vista sistêmico, o incidente se mostra incompatível com o
regramento do redirecionamento das execuções fiscais.
Como visto, não se mostra possível, diante do ordenamento jurídico
atualmente vigente, suspender a execução fiscal – e, consequentemente, a exigência do
crédito tributário – tal como prevê o art. 134, §3º do Código de Processo Civil, enquanto
se apura a legitimidade do sócio e administrador da pessoa jurídica. Tal hipótese é
incompatível não apenas com todo o regramento da Lei de Execuções Fiscais, mas também
com os princípios que inspiram o direito processual tributário, conferindo especial
proteção aos créditos fazendários.
A edição da Súmula no 435 do STJ representou um grande avanço em busca
da efetividade das execuções fiscais, presumindo a dissolução irregular da pessoa jurídica
que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal e permitindo a responsabilização pessoal,
nos termos do art. 135, III, do seu administrador, por incorrer o mesmo em ato de infração
à lei.
Contam-se aos milhares as execuções fiscais que foram redirecionadas aos
administradores por terem os mesmos simplesmente encerrado as atividades das
sociedades que dirigiam, sem adimplir com seus tributos nem requerer sua falência.
Entender pela aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica aos
casos em que há responsabilização pessoal do sócio, segundo o art. 135, III, do CTN, levaria
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à regressão à impunidade, tornando ainda mais difícil ao Fisco perseguir os seus créditos,
e privilegiando, inequivocamente, o empresário que deixa de cumprir com suas obrigações
legais.
Em que pese seja importantíssima a proteção à ampla defesa e ao
contraditório, é certo que não se pode permitir seja o crédito tributário, legitimamente
constituído, discutido ad aeternum pelo contribuinte, sem que haja qualquer forma de
garantia ao Fisco. O regramento instituído pelo CPC/15, que suspende o processo principal
até que se decida acerca da necessidade de responsabilização do sócio, não se coaduna
com a necessária defesa do interesse público ao adimplemento dos tributos pelas pessoas
jurídicas e gera um desestímulo à atuação regular dos sócios e administradores.
Não se ignora que, da forma como vem sendo feito, os redirecionamentos
das execuções fiscais muitas vezes se mostram abusivos, impondo sobre os sócios e
administradores das pessoas jurídicas um ônus excessivo para que se defendam e protejam
seus patrimônios particulares. Isso porque possuem, como meios de defesa, apenas a
exceção de pré-executividade, restrita às matérias de ordem pública, ou os embargos à
execução fiscal que, embora admitam ampla dilação probatória, dependem da integral
garantia do débito para a sua admissão.
A imperfeição do sistema, contudo, não pode levar ao seu completo
desvirtuamento, tal como ocorreria caso o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica fosse aplicado aos redirecionamentos nas execuções fiscais
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Resumo: A impenhorabilidade do bem de família legal, também chamada
impenhorabilidade do imóvel residencial mitiga a responsabilidade patrimonial do devedor
na execução, mas tal impenhorabilidade comporta exceções, sendo as mais notórias a
garantia hipotecária e a fiança. O presente artigo analisa brevemente o tratamento dessas
duas exceções na jurisprudência do STJ, confrontando-as com a decisão do tribunal no
REsp 1.873.203 a respeito de caução imobiliária a fim de extrair cautela que deve ser
tomada na confecção de contratos de locação.
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Execução. Impenhorabilidade. Bem de família.
Hipoteca. Fiança.
Sumário: Introdução. 1. A garantia hipotecária e a fiança como exceções à
impenhorabilidade do bem de família. 2. O precedente do STJ no REsp 1.873.203/SP.
Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A execução civil move-se no interesse do exequente, que é titular do direito à tutela
jurisdicional, incluída a atividade satisfativa (art. 4º, CPC). A garantia geral da execução é o
patrimônio do devedor, que responde com todos os seus bens, presentes e futuros (art.
789, CPC)94. Esses bens é que serão, em princípio, objeto de apreensão judicial e
empregados direta ou indiretamente na satisfação do crédito exequendo. Há, no entanto,
restrições à responsabilidade patrimonial fixadas em lei, em geral motivadas pela proteção
de algum valor de índole constitucional, seja a dignidade da pessoa humana do devedor,
seja a função social da empresa. São as impenhorabilidades.
Uma restrição específica – talvez a mais conhecida – à responsabilidade patrimonial
do executado é impenhorabilidade do bem de família legal, cuja proteção foi alargada ao
longo do tempo como resultado de sua recondução não apenas à proteção da família
como instituição relevante na base da sociedade mas à tutela do direito fundamental à
94 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10. ed. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2018, p. 1113. Os bens passados, assim entendidos aqueles que já saíram do patrimônio do
devedor quando do início da execução, só podem ser alcançados pela responsabilidade patrimonial caso
sua alienação tenha sido fraudulenta.
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moradia, em última análise, emanação da dignidade humana do indivíduo (art. 1º, III, art.
6º, CRFB)95. Esse o motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça consagrou que ela
abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas (súmula 364,
STJ) e pelo qual parcela da doutrina prefere falar em impenhorabilidade do imóvel
residencial ou de moradia96.
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Essa proteção ao devedor comporta exceções, o que, aliás, é natural, afinal a
execução move-se no interesse do credor e a impenhorabilidade busca apenas evitar que
o processo se torne excessivamente oneroso ao executado. Fruto da ponderação do
legislador entre os interesses envolvidos, a Lei 8.009/90 traz as limitações à
impenhorabilidade do imóvel residencial, especialmente no art. 3º.
O presente trabalho focalizará duas dessas exceções, uma referente à garantia
hipotecária e outra, à fiança no contrato de locação, abordando seu tratamento na
jurisprudência. Em seguida, será analisado o julgamento recente do Recurso Especial
1.873.203/SP pela Terceira Turma do STJ. Desse exame será extraída uma advertência
necessária àqueles que estudam o sistema de garantias das obrigações e sobretudo aos
advogados que assessoram seus clientes na celebração de contratos de locação.
1.A GARANTIA HIPOTECÁRIA E A FIANÇA COMO EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA
A impenhorabilidade do bem de família legal é relativa, por não ser oponível a
qualquer credor97.
O credor titular de hipoteca sobre o imóvel residencial a ela não se submete, nos
termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90. A jurisprudência tem feito interpretação restritiva
desse dispositivo. Diz que essa hipótese só se aplica quando a dívida garantida por
hipoteca for contraída pelo próprio casal ou entidade familiar. Para que a constrição judicial
95 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum,
processos nos Tribunais e recursos (livro eletrônico). 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, v. 3, p. 348349.
96 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 355-356;
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, v. 5, p. 840-841.
97 Adota-se aqui a noção de impenhorabilidade relativa no sentido a que aludem DIDIER JR., Fredie;
CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 810-811.
Diferente do que usualmente se diz na manualística tradicional, para esses autores, a impenhorabilidade
seria relativa quando oponível a alguns credores. No caso do bem de família legal, como há credores em
face dos quais a impenhorabilidade não é oponível, notadamente aqueles mencionados no art. 3º da Lei
8.009/90, podemos dizer que se trata de impenhorabilidade relativa.
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seja possível a dívida deve ter sido contraída em favor daquele que é protegido pela Lei
8.009/90.
No REsp 1.022.735, julgado pela Quarta Turma em 15/09/2009, essa leitura foi
aplicada em caso de dívida contraída pela sociedade empresária familiar garantida por
hipoteca sobre imóvel residencial de titularidade do casal. Diante da autonomia da pessoa
jurídica, o tribunal, citando decisões anteriores sobre a mesma hipótese fática, reconheceu
que a dívida contraída a bem de terceiro não justifica a penhora do bem de família. Na
mesma linha, no AgRg no REsp 1.543.221, julgado pela Terceira Turma em 24/11/2015, foi
afirmada a impenhorabilidade de imóvel de titularidade de sogra que o deu em hipoteca
para garantir mútuo obtido por sociedade empresária de que sócios sua filha e genro.
A linha de entendimento foi reafirmada pela Segunda Seção no EAREsp 848.498,
julgado em 2018, no qual foi além e definiu a quem cabe a prova do proveito da dívida
garantida pela hipoteca. Na ocasião ficou estabelecido que em regra cabe ao
credor/exequente o ônus da prova de que a dívida garantida por hipoteca reverteu em
favor do titular do imóvel, de forma que, desincumbindo-se dele, seria possível a penhora
do imóvel para a satisfação do crédito. Por outro lado, na situação em que os titulares do
bem hipotecado são os únicos sócios da pessoa jurídica em favor de que contraída a dívida
o ônus da prova lhes cabe quanto à inocorrência de reversão da dívida garantida em
proveito da entidade familiar proprietária do imóvel. Em síntese, a exceção à
impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90 aplica-se
quando provado pelo exequente que a dívida garantida reverteu em proveito do
proprietário do imóvel hipotecado ou quando se possa presumir tal proveito, como no
caso em que os únicos sócios da pessoa jurídica devedora são justamente os proprietários
do imóvel hipotecado.
Além do credor hipotecário, a impenhorabilidade do bem de família legal não é
oponível ao credor por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação,
nos termos do art. 3º, VII, Lei 8.009/90.
Talvez a mais polêmica exceção à impenhorabilidade do bem de família legal, a
possibilidade de penhora do bem residencial do fiador utilizado para sua moradia foi
fortemente questionada à luz da isonomia, já que há patente diferença de tratamento entre
o locatário/afiançado (devedor da obrigação) e o fiador (responsável). Enquanto o locatário
é beneficiado pela impenhorabilidade caso seja proprietário de outro imóvel e utilize a
renda auferida com sua exploração para sua subsistência ou moradia de sua família
(súmula 468, STJ), o fiador será submetido ao ato constritivo. E este, em eventual ação de
regresso, se submeterá à impenhorabilidade que beneficia o afiançado.
A regra, no entanto, já teve sua constitucionalidade afirmada no Supremo Tribunal
Federal, inclusive em repercussão geral, e sua validade atestada pelo STJ em repetitivo,
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que, aliás, editou enunciado de súmula (súmula 549, STJ)98. Os dois principais argumentos
em favor da validade da penhora basearam-se na liberdade de contratar e em análise
econômica do direito. De um lado, afirmou-se que o direito à moradia não é absoluto e
pode ceder diante da liberdade de contratar, considerando-se que o sujeito decide por
livre e espontânea vontade por prestar fiança. De outro, argumentou-se que um forte
sistema jurídico de garantias contratuais pode favorecer o acesso ao mercado de locações
prediais na medida em que estimula o investimento nessa área ao dar segurança ao crédito
dos locadores enquanto uma proteção exagerada ao fiador poderia inibir ofertas de
imóveis no mercado imobiliário ou encarecer o acesso, tendo em vista o incremento do
risco de crédito.
2.O PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1.873.203/SP
Ambas as exceções à impenhorabilidade do bem de família legal tratadas no tópico
anterior estiveram envolvidas no caso julgado pela Terceira Turma do STJ no REsp
1.873.203/SP.
Tratava-se de execução de crédito decorrente de locação garantida por caução
imobiliária devidamente averbada junto à matrícula do imóvel dado em garantia na forma
do art. 37, I, e 38, §1º, da Lei 8.245/91. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitara a
alegação de impenhorabilidade do proprietário do imóvel ofertado em garantia ao
argumento de que a caução imobiliária devidamente registrada na forma da Lei do
Inquilinato configura direito real de garantia tal qual a hipoteca e hipoteca é uma exceção
à impenhorabilidade do imóvel residencial prevista expressamente no art. 3º, V, da Lei
8.009/90.
A decisão foi reformada pelo STJ. A relatora, Min. Nancy Andrighi, empreendeu
raciocínio em duas partes, cada qual rejeitando a aplicação de um inciso do art. 3º, da Lei
8.009/90.
Em primeiro lugar, afirmou que mesmo que se considere hipoteca a caução
imobiliária mencionada no art. 37, I, da Lei 8.245/91, isso não permitiria a penhora
excepecional do bem de família por enquadramento no inciso V do art. 3º da Lei 8.009/90.
É que, segundo a jurisprudência do STJ relatada no tópico anterior, a exceção à
impenhorabilidade ali referida somente se aplica no caso de dívida constituída em proveito
do proprietário do imóvel que se quer alcançado pela penhora. Como na situação dos
autos tratava-se de caução imobiliária ofertada por terceiros e não pelo locatário, não
98 O STF afirmou a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação no
paradigmático RE 407.688, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 08/02/2006, e depois reafirmou o entendimento em
repercussão geral no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/08/2010 (tema 295). No STJ, a validade da
regra foi confirmada no tema repetitivo 708, sendo o paradigma o REsp 1.363.368, j. 12/11/2014, DJe
21/11/2014.
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haveria prova de que a dívida locatícia garantida gerou qualquer proveito ao titular do
imóvel onerado.
Em segundo lugar, argumentou que a situação também não poderia ser enquadrada
no inciso VII do art. 3º da Lei 8.009/90, que permite a penhora do bem do fiador. Isso
porque a hipótese foi ali inserida pela própria Lei do Inquilinato. E a mesma Lei do
Inquilinato que de um lado trata em incisos diferentes do seu art. 37 a caução e a fiança,
indicando serem garantias submetidas a regimes diversos, de outro somente inseriu como
exceção à impenhorabilidade do bem de família a fiança, o que demonstraria, no entender
da relatora, o intuito inequívoco de referenciar apenas a espécie (fiança, como garantia
fidejussória) e não o gênero caução (que pode assumir a feição real, na forma do §1º do
art. 38 da Lei 8.245/91, segundo o TJSP).
CONCLUSÃO
O julgado relatado no tópico anterior é coerente com o tratamento jurisprudencial
dado pelo STJ à hipótese do inciso V do art. 3º da Lei 8.009/90. De fato, segundo o
entendimento sedimentado na Corte, não caberia a penhora do imóvel objeto de hipoteca
por dívida locatícia que não foi constituída em proveito do proprietário do imóvel onerado.
Além disso, é convincente o argumento a respeito do silêncio da Lei do Inquilinato em
incluir no rol de exceções à impenhorabilidade a hipótese especial de caução mencionada
no seu art. 37, I.
Não obstante isso, a conclusão do julgado gera perplexidade à luz de uma
interpretação sistemática. Perceba-se que ambos os fundamentos invocados para validar
a penhora do bem residencial do fiador também estão presentes para justificar a
possibilidade de penhora do bem imóvel dado em caução imobiliária por terceiro. Tanto o
fiador como o terceiro que outorga a garantia em favor do locatário o fazem, a princípio,
por livre e espontânea vontade, como decorrência da liberdade de contratar, emanação,
em última análise da dignidade da pessoa humana, em sua faceta de autonomia privada99.
E, na prática, a frustração da garantia imobiliária em virtude da proteção ao bem de família
daquele que voluntariamente anuíra em dar a caução tende a aumentar o risco de
investimento do capital no mercado locatício, potencialmente encarecendo o acesso aos
imóveis.
Além disso, ambos (titular do imóvel caucionado e fiador) são terceiros em relação
à divida garantida e não são favorecidos imediatamente pela celebração do contrato cuja
garantia visa a robustecer. E mais, assumindo o caráter real da caução imobiliária averbada
junto à matrícula, ela teria menor força do que a garantia meramente pessoal, que é a
99 Sobre dignidade da pessoa humana como autonomia privada, ver SARMENTO, Daniel. Dignidade da
pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 140-146.
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fiança, o que parece contraintuitivo à luz do sistema, afinal os créditos com garantia real
estão em posição favorecida na falência e na recuperação judicial (arts. 26, II, 50, §1º, 69-K,
§§1º e 2º, e 83, II, da Lei 11.101/05).
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É verdade, contudo, que esse estranhamento já decorre de longa data da própria
compreensão do STJ acerca da proteção conferida ao credor hipotecário em face da
impenhorabilidade do bem de família, o que indica a difícil mudança de entendimento da
Corte.
De todo modo, é importante estar atento a essa decisão, que sinaliza a todos que
lidam com a confecção de pactos locatícios a debilidade da caução imobiliária mencionada
no art. 37, I, da Lei 8.245/91, ainda que averbada a garantia na matrícula do imóvel.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.873.203/SP. Relator: Ministra
Nancy
Andrighi.
DJe
01/12/2020.
Disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&seq
uencial=2006534&num_registro=202001069388&data=20201201&peticao_numero=1&formato=PDF. Acesso em 04 de junho de 2021.
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.363.368/MS. Relator: Ministro Luis
Felipe
Salomão.
DJe
21/11/2014.
Disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&seq
uencial=1364999&num_registro=201300114633&data=20141121&peticao_numero=1&formato=PDF. Acesso em 03 de junho de 2021.
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.022.735/RS. Relator: Ministro
Fernando
Gonçalves.
DJe
18/02/2010.
Disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&seq
uencial=934041&num_registro=200800097801&data=20100218&peticao_numero=1&formato=PDF. Acesso em 03 de junho de 2021.
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1.543.221/PR.
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. DJe 09/12/2015. Disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&seq
uencial=1469301&num_registro=201501703741&data=20151209&peticao_numero=201
500449479&formato=PDF. Acesso em 03 de junho de 2021.
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 848.498/PR. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 07/06/2018. Disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&seq
147

www.conteudojuridico.com.br

uencial=1705725&num_registro=201600039694&data=20180607&peticao_numero=1&formato=PDF. Acesso em 03 de junho de 2021.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 407.688. DJ 06/10/2006. Relator:
Ministro
Cezar
Peluso.
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261768.
Acesso
em 03 de junho de 2021.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 612.360. DJe 03/09/2010.
Relator:
Ministra
Ellen
Gracie.
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613957.
Acesso
em 03 de junho de 2021.
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento
comum, processos nos Tribunais e recursos (livro eletrônico). 8. ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2019, v. 3.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael
Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2017, v. 5.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10.
ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.
SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2ª
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

148

www.conteudojuridico.com.br

A RESPONSABILIDADE
INDEVIDAS VIA PIX

DAS

INSTITUIÇÕES

BANCÁRIAS.

TRANSFERÊNCIAS

REGIANE GOMES RODRIGUES:
Bacharelanda em direito pelo
Instituto Matonense Municipal de
Ensino Superior.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Resumo: PIX uma forma de pagamento rápida sem taxas ou encargos, que veio para
facilitar e tornar os pagamentos interpartes dinâmico. Contudo, esta nova modalidade de
pagamento, assim como outros meios usados, se tornou alvo de quadrilhas que se
aproveitaram da crescente popularização deste recurso e o uso irrestrito da população para
encontrar falhas neste no modo operacional deste aplicativo bancário para pratica de
golpes. Com isso, surge um questionamento, no caso de realização de PIX indevidos da
conta pessoal de um indivíduo, a quem este deve recorrer para devolução dos valores?
Este artigo tem por objeto analisar as possibilidades deste recurso e apresentar uma
possível solução à este questionamento.
Palavra-Chave: “PIX”; “Golpe”; “Responsabilidade das instituições financeiras”.
INTRODUÇÃO
O PIX é uma forma de pagamento instantâneo, criado pelo Banco Central (BC), em
que basicamente, o usuário poderá realizar transferências de recursos em qualquer hora
ou dia, em poucos segundos e entre quaisquer instituições financeiras. Com o objetivo de
ser uma forma prática, rápida e segura, o PIX pode ser realizado a partir de qualquer tipo
de conta bancária seja ela corrente ou poupança.
Além disso, o PIX não possui custos adicionais a pessoas físicas, e nos demais casos
um custo baixo em relação a outros tipos de operações como, TED, DOC e transferências.
Contudo, mesmo sendo um sistema que revolucionou as formas de pagamento e ter se
tornado o “queridinho” dos brasileiros, originando o cadastramento de cerca de 24,8
milhões de chaves100 em apenas 5 dias após seu lançamento, tem sido alvo de golpes, o
que requer uma atenção redobrada uma vez que, por se tratar de uma transferência
automática, o tempo para desfazer a operação é inexistente.
A facilidade e agilidade deste sistema, também são consideradas o seu maior ponto de
vulnerabilidade, o que aumentou o número de golpes, que se dão através do roubo de
100 BUCCI, Lara Ribeiro. PIX – segurança e responsabilidade da instituição financeira. Publicado em
11/08/2021, disponível em: https://jornaltribuna.com.br/2021/08/pix-seguranca-e-responsabilidade-dainstituicao-financeira/,
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dados através de mensagens falsas para celulares, e-mails e anúncios falsos em redes
sociais.
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Este artigo tem por objetivo principal apresentar casos em que existe a responsabilização
da instituição quanto ao estorno dos valores perdidos por conta de fraudes e quando tal
responsabilidade poderá ser excluída.

1.A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASOS DE
FRAUDE
Como entendimento pelo STJ que a falta de segurança na prestação de serviços bancários
que venha a possibilitar a ocorrência de delitos e fraudes por terceiros em detrimento dos
consumidores, podendo ser fortuitos internos, constituem um risco próprio
empreendimento, que são características da previsibilidade e da evitabilidade. “A falha de
segurança é, portanto, um defeito do serviço bancário, de responsabilidade de seu
fornecedor, motivo pelo qual as fraudes e delitos não configuram, em regra, culpa exclusiva
de terceiro ou do consumidor, aptas a afastar sua responsabilidade objetiva”, frisou o
magistrado.101
Conforme súmula 297 do STJ e art. 3, §2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as
relações jurídicas realizadas entre uma pessoa física e uma instituição financeira são
definidas como uma relação de consumo, em que existe a procura por um serviço e o
fornecimento do mesmo, conforme segue:

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Art. 3º, CDC. 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.
§ 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.
O banco como prestador de serviços, possui responsabilidade objetiva com relação a
qualquer risco inerente a sua atividade, com isso, o dano seja gerado por um fortuito
101 ALVES FERREIRA&MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Pix e o Direito do Consumidor, publicado
em 31/08/2021, disponível em: https://www.alfm.adv.br/pix-e-o-direito-do-consumidor/,
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interno ele deverá ressarcir o consumidor independentemente de culpa, conforme Súmula
479 do STJ, in verbis:

Súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.
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Com isso, quanto a responsabilidade civil do banco, considera o aplicado no art. 927 do
Código Cível (CC), que preceitua que por aquele que comete ilícito, e causar dano a outrem
deverá repará-lo independentemente de culpa. Dessa forma, além da devolução dos
valores furtados, através de golpe, podemos ainda acrescentar a incorrência de danos
materiais ou ainda em danos morais, a partir do caso concreto em análise.
Ao se tratar do PIX, o advogado e especialista em direito digital Dr. Luiz Augusto D’Urso,
em entrevista ao jornal Estadão, afirmou que “Pode-se encontrar tanto decisões trazendo
absoluta falta de responsabilidade do banco, quando realmente não há interferência
nenhuma da plataforma, como no caso de sequestro relâmpago, e alguns casos em que
há a responsabilidade do banco: se houver fraude de invasão no aplicativo e transferência
PIX ou quando há a denúncia de uma conta utilizada por criminosos naquele exato
momento da transferência e o banco não faz”.
A exemplo do relatado pelo Dr D’Urso, podemos citar o vazamento de chaves PIX que
ocorreu em setembro/2021, pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese) 102, segundo o
Banco Central, o vazamento ocorreu devido a falhas pontuais no sistema da instituição
financeira e envolveu informações de natureza cadastral, como por exemplo dados
sensíveis e saldos financeiros. Essa falha, trouxe um alerta ao Banco Central, que realizou
modificações no regulamento do PIX de modo a deixa-lo mais seguro.
Dessa forma, como dito anteriormente, por se tratar de falha dos próprios mecanismos de
gerenciamento de riscos das agências bancárias, a responsabilidade assim como o
ressarcimento dos valores subtraídos indevidamente das contas dos correntistas, será
aplicada aos bancos.
2.A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTA A RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
A responsabilidade do banco quanto a questões fraudulentas somente será afastada se a
instituição for capaz de comprovar que o ilícito ocorreu, apesar das medidas de segurança
102 BASILIO, Patrícia, BC confirma vazamento de 395 mil chaves PIX sob reponsabilidade do Banese,
publicado em 30/09/2021, disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/30/bcconfirma-vazamento-de-395-mil-chaves-pix-de-clientes-do-banese.ghtml,
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adotadas pelo banco – seguindo diretrizes da Lei 13.709/18 (Lei de Proteção de Dados) –
sendo a culpa pelo ilícito exclusiva do cliente.
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Em casos em que o cliente fornece suas informações pessoais a terceiros, e ainda em
eventos em que seu cliente causa ao evento danoso. Hoje são diversos os métodos
utilizados pelos criminosos para o roubo de dados, seja por malwares, links falsos, ou
através da invasão de contas de whatsApp para extorsão.
Infelizmente, em casos de golpes sofridos através de compras on-line pagas através de PIX,
por exemplo, não há até o momento jurisprudência favorável ao cliente quanto a
devolução de valores, uma vez que não se trata de falha nos serviços prestados pela
agência.
Dessa forma, todo o cuidado é pouco quando se trata da realização de pagamentos via
PIX, pois da mesma forma que esse artificio nos traz a rapidez e as facilidades, também nos
deixa desprotegidos ante possíveis fraudes. Com isso, o que nos resta como consumidores
é tomar cuidados básicos para evitar possíveis situações que possam colocar nossos
rendimentos em risco.
São medidas básicas, como por exemplo, não realizar cadastro em sites desconhecidos,
não acessar links suspeitos, não confiar em pedidos que chegam por WhatsApp ou SMS e
ainda ter cuidado com QR codes falsos103, são algumas das medidas que podem ser
tomadas para não cair em golpes.
3.CONCLUSÃO
Em conclusão, como toda novidade tecnológica o PIX é seguro, o processo de transferência
de valores entre contas funciona de forma correta, como comprovado pelo Banco Central
através de milhares de transferências sucedidas. Contudo em contrapartida a parte
operacional e de armazenamento de dados pode ser calcanhar de aqueles de todo o
processo ou em outras palavras todo o sistema pode ser corrompido por falha humana
seja esta por casos de sequestros relâmpagos, roubo de dados ou vazamento de dados
pelas instituições financeiras. Para a proteção dos dados bancários dos consumidores,
assim como uma proteção da própria instituição financeira esta deverá redobrar seus
sistemas de segurança, com o fim de evitar possíveis vazamentos de dados, como o
ocorrido no Banco Banese, por exemplo.
103 FOLHAPRESS, Saiba como evitar perder dinheiro do PIX em golpes com sete dicas, publicado em
27/08/2021, disponível em: https://www.otempo.com.br/economia/saiba-como-evitar-perder-dinheiro-dopix-em-golpes-com-sete-dicas-1.2533966, acessado em 09/10/2021.
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E em caso de possíveis vazamentos e dados que gerem dados aos correntistas, a
reponsabilidade decorrente desta falha no sistema do banco será objetiva, podendo ainda
incorrer em possíveis danos materiais e danos morais.
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Em outras palavras, apesar das diversas formas de golpes que os consumidores possam vir
a sofrer, a instituição financeira como prestadora de serviço, em obediência ao Código de
Defesa do Consumidor, responderá de acordo com a teoria do risco inerente a sua
atividade exercida, pois a proteção dos dados se seus usuários é algo que apenas está
poderá realizar.
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Resumo: As mais diversas sociedades tiveram o tributo como um fator principal nas
revoluções sociais, políticas e econômicas. Assim, a forma como o estado se financia e
forma como o direito tributário intervém na sociedade, está ligada ao contexto histórico
tributário. Com a Revolução Industrial e o surgimento do trabalho assalariado nas
indústrias, o tributo tornou-se um dos principais componentes da contribuição
previdenciária do Brasil. Entretanto, com o avanço da tecnologia, as fábricas foram se
automatizando e dependendo menos do trabalhador. Essa mudança provocou uma
diminuição da relação empregatícia, que acarretou no surgimento de novos tipos de
empregos e influenciou o déficit previdenciário. Portanto, através de um estudo
bibliográfico, o artigo procura entender as consequências das novas mudanças no trabalho
para a previdência e analisar possíveis soluções para esse fenômeno.
Palavras-chave: Tributo. Previdência. Indústria. Relação de emprego. Trabalhador.
Abstract: The most varied societies have had taxation as a major factor in social, political,
and economic revolutions. Thus, the way the state finances itself and the way tax law
intervenes in society is linked to the historical context of taxation. With the Industrial
Revolution and the appearance of salaried work in the industries, taxation became one of
the main components of the social security contribution in Brazil. However, with the
advance of technology, factories became more automated and less dependent on the
worker. This change caused a decrease in the employment relationship, which led to the
emergence of new types of jobs and influenced the social security deficit. Therefore,
through a bibliographical study, the article seeks to understand the consequences of the
new changes in work for social security and to analyze possible solutions to this
phenomenon.
Keywords: Tribute. Social Security. Industry. Employment relationship. Employee.
104 Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB
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1.INTRODUÇÃO
A questão tributária é um objeto que desde os primórdios da civilização influencia
as relações sociais, políticas e econômicas. De acordo com Caparroz (2019), o mais antigo
sistema de tributação conhecido remota ao terceiro milênio antes de Cristo e pertencia ao
antigo império sumeriano. Objetos encontrados no local indicam que o tributo instituído
aos habitantes da região tinha o intuito de financiar uma guerra posterior. De modo
coercitivo, os coletores de tributos apreendiam bens e mercadorias nas residências dos
habitantes para financiar a atividade do Estado, o que acarretou em uma guerra civil, que
foi cessada, e um persistente conflito entre os governantes e os particulares. Tal conjuntura
é comum e se repete ao longo dos anos e das mais diversas sociedades, tendo o tributo
um papel principal nas revoluções sociais, políticas e econômicas. Nesse sentido, tanto o
aspecto fiscal, a forma como o estado se financia, como extrafiscal, a forma como o direito
tributário intervém na sociedade, está ligada ao contexto histórico tributário.
Em relação a tributação sobre o trabalho, uma primeira mudança significativa nesse
tópico ocorre após a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, datada do século XIX,
que começou na Inglaterra e depois se disseminou para outros países, trouxe uma nova
relação de emprego para a sociedade. Com o advento do modo de produção industrial,
surgiu uma nova mão de obra nesses locais caracterizada por cumprir longas jornadas de
trabalho. Essa nova mão de obra, usada pela burguesia, eventualmente se tornou uma nova
classe trabalhadora, que a princípio era precária de direitos, mas, com o avanço da relação,
passou exigir garantias. Movimentos como o Ludismo e o Cartismo, ambos na Inglaterra,
foram responsáveis por questionar e reivindicar as condições para os trabalhadores da
indústria, iniciando uma luta de classe por direitos que depois foi abraçada e representada
com o surgimento dos sindicatos e das organizações sociais.
Com os sindicatos e as organizações socias lutando pelos interesses dos
trabalhadores, iniciou-se uma discussão de como financiar esses direitos que eram exigidos
por essas categorias, principalmente a questão da seguridade social. A solução adotada
pelo Brasil foi implantar o sistema previdenciário baseado na ideia de contribuição e
retribuição, na qual as contribuições feitas pelo trabalhador devem obrigatoriamente
refletir em benefício previdenciário futuro.
Conduto, o capitalismo tem como seus pilares o ganho de produtividade. As
empresas vão ganhando produtividade, através da automação, e dependendo menos da
mão de obra do trabalhador convencional, que vai perdendo seus postos de emprego.
156

www.conteudojuridico.com.br

Desse modo, vem o dilema: com menos possibilidades de relação de emprego, os
trabalhadores são transferidos para outros ramos da atividade econômica, em geral
autônomas, como o setor de prestação de serviços ou atividade empresariais. Assim, a
relação de emprego proveniente das fábricas sai de cena, causando um déficit na
contribuição previdenciária, uma vez que, de acordo com a Receita Federal, esse setor
contribuía cerca de 20,96%, em 2017, para a previdência.
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Logo, surge um novo desafio, considerando a ideia do Brasil de contrato social de
bem estar social, inspirado no da Europa ocidental, como é possível financiar esse anseio
se uma das principais bases de financiamento previdenciário está sendo dilacerada? Esse
presente artigo tem como objetivo analisar e entender se deve o Estado tentar desonerar
os tributos sobre essa modalidade de trabalho, a modalidade carteira assinada, pra retardar
os efeitos da saída do trabalhador desse mercado formal ou, se o estado deve deixar correr
essa mudança e aumentar a produtividade do trabalhador, realocando o imposto.
2.MUDANÇAS NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA QUE MODIFICAM AS
RELAÇÕES DE TRABALHO
A forma de financiamento do Estado, como já apontado anteriormente, está
umbilicalmente ligada com o modo de produção e estágio econômico. Atualmente, o
modo de produção capitalista passa por intensa e rápida transformação graças às novas
tecnologias. Essas transformações são capitaneadas pela era digital. As economias dos
países desenvolvidos superaram o estágio industrial e entraram em um estágio pósindustrial de serviços empresariais sofisticados, os serviços “high tech”. Empresas como
Uber, Ifood e Airbnb são exemplos claros dessas atividades.
Existe muita discussão se essa mudança de eixo econômico não aumenta as
desigualdades sociais, visto que a indústria costuma empregar melhor que os serviços
sofisticados. A “perda” de empregos em países ocidentais desenvolvidos para nações da
Ásia vem, inclusive, causando danos na democracia representativa. Todavia, esse não é o
ponto central desse artigo. A questão a ser observada para a tributação sobre o trabalho é
de que esses serviços sofisticados, devido ao seu alto grau de automação e tecnologia, não
costumam contratar trabalhadores nos moldes clássicos das relações de emprego. Um
exemplo paradigmático dessa relação é a empresa de delivery “Ifood”. A companhia presta
um serviço claro de logística, na qual intermedia via aplicativo de celular a entrega de
alimentos entre restaurantes e clientes, com o pagamento de uma comissão. Para realizar
tal serviço a referida empresa não contrata funcionários para fazer o respectivo transporte
e sim também os remunera mediante comissão. Não é o objetivo desse trabalho discutir
se essa forma de contratação ofende o direito do trabalho e sim constatar que ela existe.
Portanto, a situação posta é de substituição da mão de obra humana pela artificial
e da deterioração das clássicas relações de emprego, nas quais imperam a subordinação e
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uma série de direitos e deveres recíprocos entre patrão, empregado e o Estado. O Estado
brasileiro, por meio da chamada Constituição Cidadã, se comprometeu a buscar o pleno
emprego:
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;
Diante disso, erroneamente, em alguns momentos o Brasil achou que a maneira de
lutar contra os efeitos da automação era tentar impedi-la por meio de produções
normativas, como, por exemplo, a Lei Federal nª 9.956/2000:
Art. 1o Fica proibido o funcionamento de bombas de auto-serviço
operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de
combustíveis, em todo o território nacional.
Art. 2o O descumprimento do disposto nesta Lei implicará aplicação
de multa equivalente a duas mil UFIR ao posto de combustível
infrator e à distribuidora à qual o posto estiver vinculado.
Parágrafo único. A reincidência no descumprimento desta Lei
implicará o pagamento do dobro do valor da multa estabelecida
no caput deste artigo, e, em caso de constatação do terceiro
descumprimento, no fechamento do posto.
Esses subterfúgios legais para tentar minimizar o avanço da automação possuem
muito pouca eficácia a longo prazo. O ganho de produtividade é o norte do capitalismo e
a automação gera um imenso ganho de produtividade. Dessa forma, na medida em que
as novas tecnologias avançam, é natural o maior grau de automação da atividade
produtiva.
Diante desse cenário, em nome do estado de bem-estar social, valor claramente
almejado pela sociedade brasileira, é preciso que o Estado desenvolva mecanismos para
combater os efeitos tanto do desemprego, como da mudança estrutural nas relações de
trabalho.
2.RELAÇÃO DIRETA ENTRE TRIBUTAÇÃO SOBRE O TRABALHO E A SEGURIDADE
SOCIAL
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No auge da formalização das relações de emprego, ou seja, no século XX, houve o
pleito da classe trabalhadora por um sistema de seguridade social. Por consectário lógico,
uma das formas de financiar essa demanda é tributando o vínculo entre empregadores e
empregados. No Brasil não foi diferente.
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A doutrina majoritária considera o ano de 1923 como marco do inicio da previdência
no Brasil, com a edição do Decreto-Lei n. 4.682, conhecida como Lei Eloy Chaves, não
obstante hajam registros bem anteriores de legislação com viés similar para outras
categorias, como os funcionários públicos. No entanto, os benefícios eram financiados,
essencialmente, de forma privada, decorrente de contribuições apenas dos patrões e
trabalhadores.
De acordo com Leitão (2018, p. 39), a primeira Constituição no Brasil a prever o
custeio tríplice da previdência foi a de 1934, somando-se agora, recursos do Estado, e a
usar a expressão “previdência”.
Contudo, já prevendo que o financiamento direto não seria suficiente, a Constituição
Federal de 1988 também criou mecanismos indiretos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:(Vide
Emenda Constitucional nº 20, de 1998).
O financiamento direto se dá pelas várias contribuições sociais e o indireto pelo
orçamento de cada ente. Atualmente, as contribuições sociais são sobre folha de
pagamento, receita ou faturamento da empresa, lucro líquido, salário de contribuição,
loterias, importação e receita bruta. Pode esse rol ser ampliado por lei complementar,
desde que não eleja como hipótese de incidência outras bases econômicas já passiveis de
tributação pela mesma espécie tributária. Como se observa, boa parte do financiamento
da seguridade social brasileira deriva da tributação sobre o trabalho. Inclusive, o maior país
da América do Sul tributa mais nessa modalidade dos que os países da OCDE e do Leste
Asiático. No entanto, são públicas as dificuldades de manter o equilíbrio atuarial da
previdência.
Ante o exposto, fica claro que o impacto das novas tecnologias que afeta
exatamente essa base de arrecadação terá impacto desastroso no Brasil se nenhuma
providencia institucional for tomada. Impressiona que em tempos de discussão sobre
reforma tributária esse tema não seja central.
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Antes de adentrar nos caminhos para solucionar esse problema, é necessário
sempre ressaltar que a sociedade brasileira não aceita uma solução asiática para esse
financiamento. Por questões culturais, as nações orientais possuem sistemas
previdenciários diminutos. No Leste do maior continente do planeta é comum que a família
fique responsável pelo sustento dos incapacitados, seja pela a idade ou outros fatores e
não um dever do estado. Está posto que o brasileiro pensa diferente. A sociedade do Brasil
demanda por seguridade social, serviços públicos e direitos sociais.
A Constituição Federal do Brasil de 1988 ampliou de sobremaneira o rol dos direitos
sociais e coletivos, que exigem uma prestação positiva do Estado. Ou seja, ao contrário dos
direitos civis e políticos, que exigem a abstenção estatal, a efetivação dos direitos de
segunda e terceira dimensão depende da ampliação da estrutura pública.
A concretização de tais anseios sociais demanda uma elevada carga tributária. Além
disso, exige-se a vinculação de parte dessa carga para a seguridade social. Assim, está
organizada a equação de financiamento brasileira. Porém, como já narrado, o mundo tem
problemas na base de arrecadação, essencialmente na tributação sobre o trabalho. Dessa
maneira, é preciso criar um arranjo institucional que possa financiar nossa seguridade social
e compensar as perdas da diminuição das relações tradicionais de emprego.
3.CAMINHOS PARA ATUALIZAR A BASE TRIBUTÁRIA
Como já defendido nesse artigo, não é funcional que o governo brasileiro tente criar
medidas normativas para frear o processo de automação e a influência das novas
tecnologias no sistema produtivo, uma vez que o ganho de produtividade é pilar do modo
de produção capitalista e tal medida geraria ineficiência sistêmica.
São dois os problemas claros que a institucionalidade nacional precisa resolver.
Primeiro, como financiar o estado de bem-estar social que almeja a sociedade,
essencialmente a seguridade social, e o que fazer com o desemprego que a automação
traz no mercado de trabalho.
Em relação aos trabalhadores, a resposta é velha, mas numa dimensão nova. A
resposta está no New Deal, a resposta está em John Maynard Keynes. A única saída
possível para combater o desemprego que as novas tecnologias geram é um investimento
estatal massivo na produtividade do trabalhador. A equação é de fácil percepção. Quanto
mais tecnologia se produz, mais barato fica o uso da tecnologia e maior a sofisticação
desta. Portanto, para que seja interessante para uma empresa a contratação de um
trabalhador ele precisa ser muito mais produtivo que uma máquina. Não será o próprio
mercado, por mais eficiente que este seja, que vai fazer a opção por investir pesadamente
no ganho de produtividade de pessoas em um cenário que o ganho de produtividade das
tecnologias é mais rápido e barato. Esse papel é do Estado. Um papel contra cíclico.
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Destarte, é o Estado o único que pode tomar o risco de investir em um trabalhador
e perder todo investimento caso ele seja ultrapassado por uma tecnologia. Diante disso, é
central observar quais instrumentos o Brasil tem para fazer tais investimentos. O maior
instrumento que o maior país da América do Sul possui para realizar tal política é o Banco
Nacional do Desenvolvimento Social. O banco detém quase um monopólio do
financiamento em longo prazo para empresas e em moeda nacional no Brasil. O
financiamento em moeda local e não em dólar, faz toda diferença no limite de
endividamento que uma instituição pública pode tomar. Um país por definição não dá
calote na própria moeda, vez que ele, por meio do seu Banco Central, tem o poder de
emiti-la. Lógica que não se aplica em dívidas tomadas em dólar.
No entanto, o aspecto social desse banco precisa ser mais utilizado. O BNDES
precisa ser capitalizado para criar programas ousados de capacitação. O eixo da instituição
tem que ser deslocado em parte das empresas para os trabalhadores. Investir em
especialização para serviços empresariais sofisticados. A Constituição Federal e a lei
8.019/90 dispõem e regulamentam o Fundo de Amparo ao Trabalhador:
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7,
de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8,
de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta
Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa
do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono
de que trata o § 3º deste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)
Art. 1° A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa
de Integração Social (PIS), criado pela Lei Complementar n° 7, de 7
de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), criado pela Lei Complementar n° 8, de 3
de dezembro de 1970, será destinada, a cada ano, à cobertura
integral das necessidades do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
de que trata o art. 10 da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
O FAT também pode ser um instrumento bastante eficiente nessa tentativa de
qualificar o trabalhador brasileiro. O amparo ao trabalhador precisar ir além do momento
em que este perca o emprego. É fundamental um esforço para manter os empregos. O
fundo pode inclusive ser ampliado, aumentando sua base de arrecadação. Porém, o mais
importante é transformá-lo em um instrumento anticíclico. Um exemplo que poderia ser
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implementado é um programa de educação para o ensino em relação a tecnologias nas
quais já existe demanda no país. O Brasil possui vantagens comparativas claras em alguns
setores e importa tecnologia para usufruir de sua vantagem. Um caso paradigmático é
minério de ferro. Dono de uma das maiores províncias minerais do mundo os empresários
brasileiros importam todo o maquinário para fazer a extração de tais minérios. Seria
pertinente um programa que capacitasse os trabalhadores brasileiros a desenvolver a
tecnologia para produzir tais máquinas.
Em relação ao financiamento da seguridade social, é preciso uma verdadeira
mudança de paradigma. Não é possível mais sustentar um sistema previdenciário
contributivo retributivo. Com a crescente da chamada economia colaborativa, a tendência
é a diminuição das relações típicas de empregos, as quais são importantíssimas para a
sanidade do sistema previdenciário atual.
Sendo assim, a saída é buscar outra base de financiamento e entender que
modernamente a seguridade social para ser sustentável precisa ser financiada pela via
difusa. Nesse cenário, a necessidade de expandir essa base tributária pode se associar com
outro debate travado entre os tributaristas que é de como se tributar as novas tecnologias.
A economia digital é o futuro do modo de produção capitalista. Entretanto, os países
ainda não encontraram um consenso claro de como taxar esse ramo, devido, sobretudo, a
dificuldade de estabelecer de forma precisa a territorialidade do fato gerador. Encontrada
a solução da tributação digital, seria adequado vincular os recursos à seguridade social, vez
que ela é a principal culpada da desidratação da base de financiamento da fórmula
tradicional.
Destarte, a seguridade social não serve apenas para seus beneficiários. Ela é
fundamental para estabilização social e é dever do estado brasileiro garantir direitos sociais
de segunda dimensão aos brasileiros, como determina a Constituição Federal:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos;
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II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
Diante dessas disposições constitucionais, o Estado brasileiro não pode em
nenhuma hipótese negligenciar a seguridade social, dessa forma sendo imprescindível
garantir seu financiamento por fontes indiretas, essencialmente das novas tecnologias.
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4.CONCLUSÃO
As mudanças econômicas devido ao atual estágio de capitalismo estão modificando
sensivelmente as relações de trabalho. Os clássicos trabalhadores operários industriais, que
se notabilizaram no século XIX e XX, os quais possuíam uma relação de subordinação clara
em relação ao empregador, parecem estar em extinção. A economia colaborativa, na qual
os bens e serviços são compartilhados, atravessou a fronteira do consumo e é realidade na
produção. Trabalhadores autônomos e sem vínculo empregatício com as empresas são
uma realidade. Essa transformação se deve, sobretudo, as novas tecnologias, que elevam
a produtividade da economia, mas fazem com que as empresas não precisem de
trabalhadores nos moldes tradicionais das relações de emprego. Esse processo é natural
do capitalismo e não cabe ao Estado brasileiro tentar impedir tal curso.
Em vista disso, a tributação sobre o trabalho precisa ser repensada. Essa base
tributária está em deterioração. Além disso, o desemprego causado pela automação
também é real. Somado a esses dois fatores a sociedade brasileira almeja um estado de
bem-estar social estilo europeu ocidental.
Logo, nesse contexto é fundamental o papel da seguridade social. Contudo, uma
das bases de financiamento da seguridade social é exatamente a tributação sobre o
trabalho. Os tributos têm papel fiscal e extrafiscal. No âmbito fiscal, é preciso um arranjo
institucional para corrigir as bases de financiamento da seguridade social e no aspecto
extrafiscal combater o desemprego causado pela automação. Para solucionar o
desemprego o papel do Estado é fundamental. A utilização de mecanismos anticíclicos,
por meio do BNDS e do FAT, para investir na capacitação dos trabalhadores, tornando-os
tão capazes para que possam fazer frente a automação.
No aspecto da seguridade social, a solução passa por diversificar ainda mais a base
difusa de financiamento, essencialmente com relação a tributação digital. Além de ser uma
base nova, na qual sequer existe consenso de como tributa-la, é justamente o impacto
dessas novas tecnologias que causa o desemprego. Diante desse cenário, cabe ao Brasil
desenvolver um novo arranjo tributário que seja capaz de cumprir os aspectos fiscais e
extrafiscais em relação a tributação sobre o trabalho.
5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
163

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

AFONSO, José Roberto. Castro, Kleber. Automação e atenção fiscal. In.: Conjuntura
Econômica. Rio de Janeiro. V. 73. P 22-25. 21/01/2020. Disponível em:
https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rce/article/view/81543.
Acesso
em:
21/05/2021
AFONSO, José Roberto. Nova (in)seguridade social. In.: Conjuntura Econômica. Rio de
Janeiro. V 75. P 18-25. 02/2021. Disponível em: https://joserobertoafonso.com.br/novainseguridade-social-afonso/. Acesso em: 21 maio 2021.
AFONSO, José Roberto. Desenvolvimento, trabalho e seguro social: volta a Keynes para
enfrentar novos desafios. In.: Revista do BNDES. V 26. P 203-245. 04/ 2019. Disponível
em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16842. Acesso em: 21 maio 2021.
CAPARROZ, Roberto. Direito Tributário Esquematizado. 3 ed. São Paulo. Ed. Saraiva.
2019.
ABBOTT, Ryan Benjamin. BOGENSCHNEIDER, Bret. Should robots pay taxes? Tax policy
in the age of automation. In.: Harvard Law & Policy Review. V 12. P 145-175. 2018. V 26.
Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2932483. Acesso em:
21 maio /2021.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; GALA, Paulo. Macroeconomia estruturalista do
desenvolvimento. In.: Revista Brasileira de Economia Política, São Paulo, v. 30, n. 04,
dez./2010.
Disponível
em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010131572010000400007&script=sci_arttext. Acesso em: 21 maio 2021.
NETO, C. D. B. C; AFONSO, J. R. R; FUCK, Luciano Felício. A Tributação na Era Digital e os
Desafios do Sistema Tributário no Brasil. In.: Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo,
v.
15,
n.
01,
p.
145-167,
09/2019.
Disponível
em:
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/3356. Acesso em: 21 maio
2021.
SANTOS, Roseniura. SOARES, Érica. O direito à proteção em face da automação e
desemprego tecnológico: parâmetros constitucionais para regulamentação. In.: Anais
do 3° Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. 05/2015. Disponível em:
http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2015/6-20.pdf. Acesso em: 21 maio 2021.
PEREIRA, Edgard Antônio. Taxa de Câmbio e Mudança Estrutural da Indústria Brasileira.
Biblioteca
digital
FGV.
Disponível
em:
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16788/Taxa%20de%20C%
c3%a2mbio%20e%20Mudan%c3%a7a%20Estrutural%20da%20Ind%c3%bastria%20Brasile
ira%20-%20Edgard%20Pereira.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 21 maio 2021.
164

www.conteudojuridico.com.br

RICUPERO, Rubens. Desindustrialização precoce: futuro ou presente do Brasil? In.:
Diplomatique brasil. Disponível em: https://diplomatique.org.br/desindustrializacaoprecoce-futuro-ou-presente-do-brasil/. Acesso em: 21 maio 2021.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

OREIRO, José Luis; MARCONI, Nelson. Teses Equivocadas no Debate sobre
Desindustrialização e Perda de Competitividade da Indústria Brasileira. In.: Revista
NECAT, Florianópolis, v. 3, n. 5, p. 24-47, jun./2014. Disponível em:
http://stat.intraducoes.incubadora.ufsc.br/index.php/necat/article/view/3120. Acesso em:
21 maio 2021.
BONELLI, Regis; PESSÔA, Samuel de Abreu. Desindustrialização no Brasil: um resumo da
evidência.
In.:
FGV
REPOSITÓRIO
DIGITAL.
Disponível
em:
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11689. Acesso em: 21 maio 2021.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Economia & Tecnologia. In.: Revista Economia &
Tecnologia, Paraná, v. 22, n. 06, p. 185-186, set./2010. Disponível em:
https://revistas.ufpr.br/ret/article/viewFile/26966/17986. Acesso em: 21 maio 2021.
HIRATUKA, Célio; SARTI, Fernando. Transformações na estrutura produtiva global,
desindustrialização e desenvolvimento industrial no Brasil. In.: Revista Brasileira de
Economia Política, São Paulo, v. 37, n. 01, mar./2017. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31572017000100189&script=sci_arttext.
Acesso em: 21 maio 2021.
CARVALHO, David Ferreira; CARVALHO, André Cutrim. Desindustrialização e
Reprimarização da Economia Brasileira Contemporânea num Contexto de Crise
Financeira Global: Conceitos e Evidências. In.: Revista Economia Ensaios, Uberlândia, v.
26,
n.
01,
p.
36-64,
dez./2011.
Disponível
em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/17548. Acesso em:
21 maio 2021.
LEITÃO, André. S. Manual de direito previdenciário. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.
9788553602117.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553602117/. Acesso em: 20 out.
2021.

165

www.conteudojuridico.com.br
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Resumo: O presente artigo visa discorrer sobre a (im)possibilidade de cessão de crédito
oriundo de contrato administrativo. Para tanto, considerando que o tema não é pacífico,
serão abortadas as argumentações desenvolvidas a favor e contra o instituto.
Palavras-Chave: Cessão de crédito. Contrato Administrativo. Administração Pública.
1. INTRODUÇÃO
A cessão de crédito é regulada, especialmente, pelos arts. 286 a 298 do Código
Civil. Trata-se de um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor de uma obrigação
(cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do
consenso do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os
acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do
vínculo obrigacional original.
O devedor cedido, portanto, não é parte no negócio da cessão, mas, certamente,
deve ser notificado do ato para tomar ciência a quem deve efetuar o pagamento. Com
efeito, reza o art. 290 do CC que a “cessão do crédito não tem eficácia em relação ao

devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em
escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. Enquanto não tiver
conhecimento da cessão, pagando ao credor primitivo, o devedor estará pagando bem
(art. 292).

Ademais, é importante que o devedor seja comunicado para que tenha a
oportunidade de opor ao cessionário as eventuais exceções que lhe competirem, bem
como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o
cedente (art. 294 do CC). Sendo assim, poderá o devedor opor contra o cessionário todas
as alegações de defesa de que dispunha contra o cedente à época da cessão, a exemplo
da prescrição ou alguma causa de anulabilidade ou nulidade da dívida (erro, incapacidade
do agente, ilicitude do objeto, etc.).
Acontece que a aplicação do instituto da cessão de crédito no âmbito do Direito
Público é controvertida, especialmente quando se trata de contratos administrativos. A
seguir serão apresentados entendimentos pela possibilidade e pela impossibilidade da
aplicação do instituto aos contratos administrativos.
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2. DA IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO
De saída, convém trazer à baila o que dispõe o art. 286 do Código Civil:
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Art. 286. O credor pode ceder seu crédito, se a isso não se opuser a natureza
da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da
cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do
instrumento da obrigação.
Como se vê, o ordenamento jurídico admite o afastamento da cessão em
determinadas hipóteses. De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, a cessão de
crédito não é admitida em qualquer circunstância, vedando-se a sua realização diante da
natureza da obrigação, por lei ou por determinada convenção.
Os contratos administrativos se encontram na exceção mencionada pelo art. 286
do Código Civil em razão de: (i) a ausência de previsão legal específica sobre a cessão de
crédito no regime de direito público; (ii) o fato de possuírem caráter personalíssimo e,
ainda, (iii) à impossibilidade de liquidar a obrigação em favor de outrem por força do art.
63 da Lei nº 4.320/64.105
Como cediço, o princípio da legalidade tem diferentes acepções. Nos termos do
art. 5º, inc. II, da Constituição Federal, referido princípio estabelece que o particular pode
fazer tudo o que a lei não proíbe, podendo atuar, portanto, nos seus espaços livres (ideia
de vinculação negativa à lei).
Por outro lado, diante dos interesses a serem tutelados, a Administração Pública
somente pode atuar de acordo com a lei - compreendida esta em sentido amplo para
abranger qualquer norma prevista no ordenamento jurídico, seja explicita ou implícita, em
razão da evolução do princípio da legalidade para o princípio da juridicidade.
Os contratos administrativos submetem-se ao regime de direito público, nos
termos da Constituição Federal e da Lei n° 8.666/93. Não há previsão nesta espécie
normativa permitindo a cessão de crédito nos contratos administrativos. E tal não poderia
ser diferente, pois o cessionário é investido da condição de credor em toda a sua amplitude,
sendo-lhe permitindo buscar a realização do seu crédito por todos os meios, o que não se
adequa aos contratos administrativos.
Vislumbra-se aqui a característica intuito personae do contrato administrativo por
outro ângulo. A pessoalidade não é apenas meio de assegurar que o contratado será de
Revista Zênite de Licitações e Contratos ILC nº 143, jan/2006, p. 58, Seção 'Direitos dos Licitantes
Contratados', título 'Cessão de Crédito nos Contratos Administrativos'
105
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fato o responsável pela prestação da obrigação, mas também de condicionar seu direito
ao crédito ao adimplemento da prestação. Se um terceiro passa a ter direito sobre o crédito
de forma desvinculada da prestação, o contrato passa a servir pretensões econômicas
alheias ao interesse público que se quer satisfazer.
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Nesse sentido, as lições de Jessé Torres Pereira:

"Transplantando a hipótese (de cessão de crédito) para o regime jurídico dos
contratos públicos, constata-se que à cessão do contrato opõem-se a
natureza 'intuito personae' dele, a lei e o contrato, este se, no caso concreto,
não contiver cláusula que a autorize (e lá inserida pela anuência da
Administração, no interesse da adequada execução do contrato)."106
Além disso, interpretando-se a contrário sensu o art. 77, VI, da Lei n° 8.666/93,
verifica-se a possibilidade de cessão do contrato, e não dos créditos decorrentes do
contrato. Eis a redação do dispositivo legal:

Art. 77. Constituem motivo para rescisão do contrato:
(...)
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
A rigidez que se verifica na norma para a alteração da posição contratual decorre,
como dito, da extrema confiança depositada pela Administração no contratado
(característica intuito personae dos contratos, que pode ser relativizada em situações
pontuais de aquiescência e previsão contratual), a ponto de influenciar a disciplina a ser
adotada no contrato administrativo.
Não há como a Administração Pública responsabilizar-se pelo pagamento a uma
pessoa jurídica distinta da relação jurídica que foi estabelecida na avença contratual (no
caso, uma instituição bancária) se a verificação acerca do adimplemento contratual será
feita a posteriori de acordo com as medições.
Assim, a cessão do crédito pode implicar significativa alteração nas condições
iniciais da contratação, em ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que a
contratada passa a oferecer garantia a seus fornecedores não prevista no edital da licitação.
PEREIRA, Jessé Torres. Comentários a lei das licitações e contratações da administração pública. 4. ed.
Rio de Janeiro: renovar. 1997. p.491
106
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Ademais, o art. 63 da Lei n° 4.320, de 1964, impede a modificação do credor para
efeito de liquidação de despesa, pois condiciona a liquidação da despesa ao adimplemento
da obrigação (art. 63, § 2º, III). Novamente, deve-se observar o princípio da legalidade, para
considerar anômalo o recebimento de crédito por terceiro que não detém qualquer vínculo
com a Administração e que não participou da execução do objeto contratado.
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Tem-se que a transação pretendida enseja benefício exclusivo para a empresa
contratada, mas que gera consequências obrigacionais para o Município de João Pessoa.
A supremacia do interesse público sobre o interesse privado proíbe tal prática.
Em suma, os argumentos que fundamentam a impossibilidade da aplicação da
cessão de crédito oriundo do contrato administrativo podem ser resumidos da seguinte
forma:
a) A cessão de crédito não é admitida em qualquer circunstância, vedando-se a sua
realização diante da natureza da obrigação, por lei ou por determinada convenção (Art.
286 do Código Civil);

b) A cessão de crédito estaria vedada pelo inciso VI do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) A cessão de crédito é incompatível com o regime de direito público, sobretudo
com a natureza personalíssima (intuitu personae) dos contratos administrativos;
d) Não existe previsão legal específica sobre a cessão de crédito dos contratos
administrativos, de sorte que a sua aceitação violaria o princípio da legalidade estrita no
sentido de que à Administração somente é lícito fazer aquilo que esteja previsto em lei;
e) O art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o art. 44 do Decreto nº
93.872, de 23 de dezembro de 1986, proibiriam a cessão de crédito, na medida em que
dispõem que os pagamentos realizados pela Administração Pública devem ser feitos em
conta bancária do credor; e
f) A cessão de crédito poderia causar prejuízos à execução contratual, à satisfação
do interesse público ou, ainda, servir de simulação a negócios escusos praticados em
conluio pela empresa contratada e pelo terceiro cessionário (a exemplo de fraude a
credores).
Além disso, é importante destacar que há julgados de tribunais administrativos e
judiciários indicando a ilegalidade da cessão de crédito de contrato administrativo.
Nesse sentido, o Plenário do Tribunal de Contas da União proferiu o julgado
transcrito abaixo, tido como paradigma para a matéria [Acórdão n.º 831/2000 – Plenário]:
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“(...)Relativamente à validade da cessão de créditos, entendemos que ocorreu
descumprimento do art. 44 do Decreto nº 93.872/86 que dispõe que 'o
pagamento de despesa será feito mediante saque contra o agente financeiro,
para crédito em conta bancária do credor, no Banco por ele indicado,
podendo o agente financeiro fazer o pagamento em espécie, quando
autorizado' (grifo nosso).
22.Entendemos que não existe previsão legal que autorize a cessão de
créditos decorrentes do adimplemento de contratos administrativos.
Conforme preceitua o art. 1.065 do Código Civil, 'o credor pode ceder seu
crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção
com o devedor'. Logo, considerando que a lei veda a cessão de tais créditos,
opinamos pela prática de ilegalidade da autoridade que autorizou o
levantamento dos créditos da Construtora Ikal Ltda. pela Banco OK.
23.A propósito vale referir que o referido instrumento de cessão de créditos
pode ter sido uma forma utilizada para fraudar os credores da Construtora
Ikal Ltda. Conforme noticiado nos jornais locais, a Construtora, após a
denúncia na mídia quanto às ilegalidades perpetradas na construção do
fórum paulista, encerrou suas atividades em Pernambuco deixando de saldar
compromissos comerciais e trabalhistas. Às fls. 41 do TC nº Processo
016.411/1999-4 anexo verifica-se diversos mandados de penhora dos
créditos da Construtora em decorrência de sua inadimplência generalizada.
(...)25.A partir destas informações não é difícil imaginar que esta cessão de
créditos pode, por exemplo, ter servido de simulação para que o Banco OK
recebesse os créditos da Construtora, que à época poderia ter seus contas
bloqueadas pela Justiça, tanto em decorrência de execuções civis e
trabalhistas, como a partir de solicitações de indisponibilidade de bens da
empresa e controladores efetuadas pelo Ministério Público Federal,
conforme constava em notícias jornalísticas. Pode ser o caso de fraude à
execução, capitulada no art. 179 do Código Penal.
(...)
30.Retornando aos pagamentos, entendemos que a natureza das despesas
públicas, e seu procedimento próprio de liquidação e pagamento previstos
na Lei nº 4.320/64, não autorizam a cessão de crédito nos moldes ajustados
pela Construtora e pelo Banco.”
No mesmo sentido, encontram-se os seguintes precedentes do TCU: Decisão
n.º 831/2000 - Plenário, Decisão n.º 420/2002 – Plenário e Acórdão n.º 984/2004 – Plenário.
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Em julgado mais recente, datado de 24 de junho de 2015, o Plenário da Corte
de Contas da União reiterou seu posicionamento acerca da matéria, declarando a
impossibilidade de reconhecimento da cessão de crédito [Acórdão n.º 1570/2015 Plenário]. Confira-se trecho do referido julgado:
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“51.6.4. Como é sabido, no direito público, diferentemente do privado, só
pode ser feito o que a lei permite. De acordo com o art. 44 do Decreto
93.872/1986 (que também se aplica às entidades da administração indireta,
inclusive as empresas estatais como a CBTU, por força do inciso III c/c o caput
do art. 50, da Lei Complementar 101/2000), determina que o pagamento de
despesa deve ser feito a crédito da conta bancária do credor. Não há previsão
para o pagamento a terceiros.
51.6.3. Acerca dessa questão, o TCU já se posicionou pela sua irregularidade,
conforme disposto no Acórdão 984/2004-TCU-Plenário, anterior à
irregularidade aqui cometida. No Relatório que antecedeu o Acórdão
3812/2012-TCU-Segunda Câmara, foi proposta ciência à unidade
jurisdicionada nos seguintes termos:
7.5.5 realização de pagamentos a terceiros para a quitação de débitos de
fornecedores ou prestadores de serviços contratados por ela, em virtude de
cessão de crédito, identificados no Contrato 027/2000, o que afronta o
disposto no art. 44 da do Decreto 93.872/1986 e decisões do Tribunal, como
a proferida no Acórdão 984/2004-TCU-Plenário (item 4.15 da instrução de fls.
466-483);
51.6.4. A doutrina também se posiciona nesse sentido, conforme excerto
abaixo transcrito, extraído do Relatório que integrou o Acórdão 282/2007TCU-Plenário:
73. Para argumentar contra a licitude da cessão de credito em contratos
administrativos, transcrevem-se excertos da matéria veiculada na Revista
Zênite de Licitações e Contratos ILC nº 143, jan/2006, p. 58, Seção 'Direitos
dos Licitantes Contratados', título 'Cessão de Crédito nos Contratos
Administrativos', que vão ao encontro do entendimento defendido no tópico
4.3 deste relatório:
Os contratos administrativos se encontram na exceção mencionada pelo art.
286 do Código Civil dados (i) a ausência de previsão legal específica sobre a
cessão de crédito no regime de direito público; (ii) o fato de possuírem
caráter personalíssimo e, ainda, (iii) à impossibilidade de liquidar a obrigação
em favor de outrem por força da Lei nº 4.320/64, art. 63.
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(...)De acordo com o regime de cessão de crédito do Código Civil, o
cessionário é investido da condição de credor em toda sua amplitude, sendolhe permitido buscar a realização do seu crédito por todos meios. Aí reside o
receio - caso houvesse previsão legal sobre a matéria - de que a
Administração admitisse a cessão de crédito nos seus contratos.
Constatando essa influência do cessionário sobre o contrato, já que investido
na qualidade de credor, acatamos o entendimento professado por Marçal
Justen Filho de que a cessão de crédito não se aplica aos contratos bilaterais,
uma vez que o Código Civil menciona o cessionário do crédito como sendo
meramente credor, e não devedor de uma prestação.
Logo, não se verifica vantagem para a satisfação do interesse público. Muito
ao contrário, ao permitir que terceiro possa interferir no andamento do
contrato tendo como único objetivo a realização do seu crédito, a autarquia
estará colocando em risco este interesse.
(...) Entretanto, quando se trata da contratação administrativa, deve ser
considerado que o pagamento do crédito está vinculado a normas restritivas,
que inviabilizam a quitação a outro que não o responsável pela prestação,
conforme o art. 63 da Lei nº 4.320/64. Em síntese, no regime de direito
público vale o dito de que 'o direito de crédito não se confunde com o direito
sobre o crédito'.
(...)Justamente por essa razão é que a cessão de crédito não figura na
regulamentação dos contratos administrativos; embora sendo obrigação
acessória, o cessionário poderá exigir alterações contratuais para a satisfação
de seu crédito, interferindo na consecução do interesse público à revelia da
empresa contratada e da autarquia contratante.
Os contratos administrativos caracterizam-se pela pessoalidade. Aquele que
é contratado deve ser o responsável pela execução e consequente
recebimento dos créditos. A cessão de crédito ofenderia este princípio na
medida em que um terceiro passa a ter direito sobre o crédito de forma
desvinculada da prestação.
51.6.4. No Voto condutor do Acórdão 831/2000-TCU-Plenário, o E. Relator,
Walton Alencar Rodrigues, deixou assente como irregularidade a realização
de pagamentos, pelo DNER, ao Banco OK Investimentos S.A., mediante
cessão de créditos da Construtora Ikal Ltda., em afronta ao art. 44 do Decreto
93.872/86 c/c arts. 64 e 65 da Lei 4.320/64.
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51.6.5. Por fim, ainda sobre essa questão, este Tribunal, mediante o Acórdão
1094/2012-TCU-Segunda Câmara, se pronunciou nos seguintes termos:
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(...) que se-abstenha de (...) efetuar pagamentos a entidade diferente daquela
constante do contrato, vez que essa situação pode caracterizar
subcontratação total e constituir motivo para rescisão unilateral do
instrumento pela administração, no caso de a minuta do contrato ou a avença
original não preverem tal possibilidade, conforme reza o art. 78, inciso VI, da
Lei nº 8.666/1993;”
Portanto, o TCU considera ilegal a cessão de créditos decorrentes de contratos
administrativos em face da interpretação empregada aos arts. 64 e 65 da Lei 4.320/64 c/c
art. 44 do Decreto 93.872/86, cuja essência visa impedir eventuais desvios de preferência
creditória que se tornem viáveis a partir da aceitação do pagamento, além de resguardar
à necessária comprovação de regularidade fiscal, que haveria de ser verificada em
duplicidade.
Nesse prumo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região já decidiu da seguinte
maneira:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS EM RODOVIAS. CESSÃO DE CRÉDITO A EMPRESA
ALHEIA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DIREITO À
CESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os
contratos administrativos se submetem aos preceitos de direito público,
devendo se pautar pelos princípios constitucionais norteadores da
administração pública, dentre eles o da legalidade, segundo o qual o
administrador deve agir conforme a lei. 2. A contraprestação pela execução
do contrato administrativo deve ser efetuada à empresa contratada, não
havendo previsão legal que autorize a aceitação, pela Administração, da
cessão de crédito a empresa alheia ao negócio jurídico, com a liberação do
pagamento diretamente à cessionária, mormente quando há discussão, na
esfera administrativa, acerca da possibilidade de liberação do crédito em
questão, em face da existência de indícios de irregularidades na execução do
contrato. 3. Sentença denegatória da segurança, que se confirma. 4.
Apelação desprovida. (AMS 0038593-16.2003.4.01.3400 / DF, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e-DJF1
p.114 de 09/08/2010)
Destarte, com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário,
entende-se que o caminho mais seguro a ser seguido pela Administração e que melhor
resguarda o interesse e o erário público é que se adote postura cautelosa diante do
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negócio jurídico de cessão de crédito celebrado entre a contratada cedente e o terceiro
cessionário.
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3. DO ENTENDIMENTO DIVERGENTE. COMPATIBILIDADE ENTRE CESSÃO DE
CRÉDITO E CONTRATO ADMINISTRATIVO
Conforme visto anteriormente, a matéria aqui tratada não é pacífica no âmbito
jurídico. Há quem defenda a possibilidade da cessão de crédito decorrente de contrato
administrativo.
A Advocacia Geral da União - AGU já enfrentou o tema diversas vezes, sendo
possível encontrar posicionamentos daquele órgão em ambos os sentidos - tanto pela
possibilidade, quanto pela impossibilidade.
Acontece que, em 27/05/2020, foi publicado um despacho do Presidente da
República para aprovar o Parecer nº 31/2019 da AGU107, que consolida o entendimento do
órgão jurídico acerca da cessão de crédito decorrente de contrato administrativo. Eis a
ementa do mencionado parecer:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÕES, FORMALIDADES E
CAUTELAS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL PELA
EMPRESA CONTRATADA.
I – A cessão de crédito decorrente de contrato administrativo é juridicamente
viável, desde que não seja vedada pelo edital ou contrato.
II – A aplicação supletiva do Direito Civil autorizada pelo art. 54 da Lei n.º
8.666/93 possibilita a cessão de crédito na seara pública.
III – Determinadas cautelas e formalidades devem ser observadas na cessão
de crédito no âmbito administrativo, sobretudo a celebração de termo
aditivo entre a Administração e a contratada, a comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista também por parte da cessionária, bem como a certificação
de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar por ter
sido punida com fundamento no art. 87, III ou IV, da Lei n.º 8.666/93, no art.
7.º da Lei n.º 10.520/2002 ou no art. 12 da Lei n.º 8.429/92.
Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-012020.htm> Acesso em 19.10.2021
107
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IV – O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria
destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração,
sem prejuízo da utilização dos institutos da conta vinculada e do pagamento
direto previstos na Instrução Normativa SEGES/MP n.º 5/2017.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

V – A cessão de crédito não afeta a execução do objeto contratado, que
continuará sob a responsabilidade da empresa contratada.
O Parecer nº 31/2019 da AGU registra que existe posicionamento contrário do
TCU acerca da matéria108, porém conclui pela viabilidade da cessão de crédito decorrente
de contrato administrativo, desde que sejam observados determinadas cautelas e
formalidades.
Nesse contexto, importa transcrever trechos do referido opinativo legal em que
são elencadas as restrições e cautelas em cessão de crédito de contrato administrativo:

“89. Contudo, não se pode olvidar que o edital ou o contrato pode conter
regra proibindo a cessão. Tal fato está amparado no art. 286 do Código Civil
("O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor") e também na posição
preponderante conferida à Administração nos contratos administrativos.
(...)
91. Ademais, não se pode aceitar que a cessão de crédito comprometa a boa
execução contratual. Isso é essencial. O interesse público não pode ser
olvidado.

92. Outro aspecto a ser abordado diz respeito ao momento exato do início
da produção dos efeitos da cessão de crédito em sede administrativa.
(...)
94. A interpretação de tal dispositivo é delicada e não recebe tratamento
unânime na doutrina. Mas não se pretende aqui aprofundar o estudo do
assunto. Por ora, basta reafirmar que a alteração da forma de pagamento em
razão de fato superveniente à celebração do contrato administrativo impõe
“Não se desconhece que o posicionamento aqui sustentado conflita com a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União (Decisão n.º 831/2000 - Plenário, Decisão n.º 420/2002 – Plenário e Acórdão n.º 984/2004 Plenário). Todavia, acredita-se que as razões e as cautelas apresentadas neste estudo confirmam a
juridicidade da cessão de crédito relativo a contrato administrativo." (Trecho do Parecer nº 31/2019 da AGU)
108
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a assinatura de termo aditivo em cumprimento ao art. 65, II, "c", da Lei n.º
8.666/93. E esse termo aditivo firmado entre a Administração e a contratada
obedecerá às formalidades previstas no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º
8.666/93.
96. Sendo assim, não é a notificação exigida pelo art. 290 do Código Civil que
determina a observância da cessão na seara administrativa. Como visto, é
necessário mais para que o negócio celebrado entre particulares determine
a alteração da forma de pagamento de um contrato administrativo: a
celebração do termo aditivo e a obediência às formalidades constantes do
art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
97. Outrossim, julga-se prudente exigir do cessionário certidões de
regularidade fiscal e trabalhista ao longo de toda a cessão para que seja
dificultada qualquer tentativa de utilizar o instituto da cessão de crédito com
finalidade ilícita. Essa medida também parece útil para evitar contratempos
na execução contratual.
98. Nesse mesmo sentido, outra providência que deve ser adotada pela
Administração se refere à certificação de que a cessionária não se encontra
impedida de licitar e contratar por ter sido punida com fundamento no art.
87, III ou IV, da Lei n.º 8.666/93, no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002 ou no art.
12 da Lei n.º 8.429/92.
99. Tal comprovação é exigida ordinariamente da empresa contratada e, por
tudo o que foi dito até aqui, se sabe que a cessionária não ingressa no
contrato administrativo por força da cessão de crédito. No entanto, a
exigência se justifica pela dificuldade adicional imposta àqueles que
poderiam tentar usar a cessão de crédito como meio de superar as graves
penalidades citadas acima. Acredita-se que conluios e fraudes poderiam ser
inviabilizados com a adoção da medida sugerida.”
Portanto, para que seja possível a cessão em análise, a AGU entende que alguns
requisitos devem ser observados, a saber: a) não haver vedação no edital ou no contrato;
b) não pode comprometer a boa execução contratual; c) a celebração de termo aditivo
entre a Administração e a contratada; d) a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
também por parte da cessionária; e) a certificação de que a cessionária não se encontra
impedida de licitar e contratar por ter sido punida com fundamento no art. 87, III ou IV, da
Lei n.º 8.666/93, no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002 ou no art. 12 da Lei n.º 8.429/92.
De bom alvitre frisar que, nos termos do entendimento da AGU, o momento do
início da produção dos efeitos da cessão de crédito em sede administrativa não se dá com
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a notificação exigida pelo art. 290 do Código Civil, sendo necessário a celebração de termo
aditivo para alterar a forma de pagamento, conforme exigido pelo art. 65, II, "c", da Lei n.º
8.666/93.
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O aditamento do contrato, portanto, é uma providência necessária para dar
eficácia plena ao negócio jurídico, levando em conta que haverá alteração no
procedimento de execução da despesa pública, em especial no empenho inicialmente
efetuado.
5. CONCLUSÃO
A par de todas essas considerações, entende-se que o caminho mais seguro a
ser seguido pela Administração e que melhor resguarda o interesse e o erário público é
que se adote postura cautelosa para não admitir a cessão de crédito oriundo de contrato
administrativo, sobretudo em razão do entendimento do Tribunal de Contas da União
acerca da ilegalidade do referido negócio jurídico, conforme visto anteriormente.
Não se desconhece, contudo, o posicionamento acerca da viabilidade da cessão
de crédito decorrente de contrato administrativo. Caso seja adotado este entendimento,
recomenda-se que seja feita uma análise caso a caso, a fim de avaliar se foram cumpridos
os requisitos elencados no Parecer Jurídico nº 31/2019 da AGU.
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RESUMO: O trabalho apresenta como objetivo central realizar um estudo sobre os juizados
especiais cíveis no Brasil, a importância do advogado no âmbito dos juizados, honorários
advocatícios no âmbito dos juizados especiais e a solução imediata para falta de previsão
de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A Lei nº 9099/95 foi constituída
com a finalidade de dar acesso à justiça à população mais carente. Nesse sentido trouxe a
possibilidade de as partes exercerem o jus postulandi para ações até vinte salários-mínimos
e serem dispensadas de condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro
grau. A ausência de condenação em honorários advocatícios desencoraja a contratação de
advogado na esfera dos juizados especiais. Nesse contexto fica demonstrado que é
necessário fixar uma indenização aos advogados, pagos pela parte sucumbente, a fim de
que sejam remunerados pelo trabalho desempenhado sendo o ideal uma reforma
legislativa urgente na Lei nº 9099/95, principalmente em seu artigo 55. O trabalho foi
realizado por meio de revisão de literatura, com pesquisa em sites e livros de referência
para área de estudo.
Palavras-chave: Juizados Especiais. Honorários Advocatícios. Acesso à Justiça.
ABSTRACT: The main objective of this paper is to carry out a study on the special civil
courts in Brazil, the importance of the lawyer in the scope of the courts, attorney fees in
the scope of the special courts and the immediate solution to the lack of expected payment
of succumbent attorney fees. Law No. 9099/95 was created with the purpose of giving
access to justice to the most needy population. In this sense, it brought the possibility for
the parties to exercise the jus postulandi for actions up to twenty minimum wages and be
exempted from conviction in costs and attorney fees in the first degree. The absence of
conviction in attorney fees discourages the hiring of lawyers in the sphere of special courts.
In this context, it is demonstrated that it is necessary to set an indemnity to lawyers, paid
by the succumbing party, so that they are remunerated for the work performed, the ideal
being an urgent legislative reform in Law No. 9099/95, mainly in its article 55. The work was
conducted through literature review, with research on websites and reference books for the
study area.
Key Words: Special Courts. Advocative Hours. Access to Justice.
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1 INTRODUÇÃO
Os Juizados Especiais Cíveis são órgãos do Poder Judiciário que servem para
solucionar as causas de menor complexidade com rapidez, de forma simples, sem despesas
e sempre buscando a conciliação entre as partes.
No sentido de cumprir o princípio constitucional do acesso à justiça, organizado no
art. 5º, XXXV da Carta Maior, a Lei n. 9099/95 originou os Juizados Especiais Cíveis, com o
propósito de atender demanda social pelo ingresso no judiciário.

Para contribuir com o acesso à justiça, o legislador resolveu por conduzir os Juizados
Especiais pelos princípios da simplicidade, da oralidade, da economia processual, da
informalidade e da celeridade, procurando sempre promover a conciliação.
Assim, para que fosse facilitado o acesso à Justiça das pessoas mais necessitadas, a
Lei dos Juizados Especiais estabelece, o direito à própria parte de postular em juízo, isto é,
dispensando a presença de advogado nas ações cujo valor não passe vinte salários
mínimos, sendo a assistência do profissional obrigatória apenas nos processos entre vinte
e quarenta salários mínimos.
No sentido de atingir a população hipossuficiente, a Lei nº 9099/95 previu em seu
artigo 55 que, em regra, a sentença de primeiro grau não condenará quem perdeu em
custas e honorários de advogado.
No entanto, o que se tem percebido, vinte anos após a publicação da Lei, é que a
ferramenta que foi criada para facilitar o acesso à justiça dos carentes economicamente
não vem atingindo sua finalidade, já que a vivência demonstra que na maior parte o
postulante deixa de contratar um advogado, visto que, terá que arcar com as custas dos
honorários sozinhos, pois a parte sucumbente não assumira nenhuma despesa. Além disso,
como os valores das ações são baixos, embora a complexidade dos assuntos tenha sido
cada vez maior, é normal que não se encontre advogados dispostos a aderir os processos
que tramitam na esfera dos Juizados Especiais, porque, depois de julgada procedente a
ação, seus honorários (contratuais) serão de pequeno valor.
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Ademais, a Lei nº 9099/95 obrigou a participação do advogado nas causas cujo valor
ultrapassa 20 salários-mínimos. Entretanto, mesmo nessas condições, não previu o
pagamento em honorários pela parte sucumbente em primeiro grau. Nesse sentido o
presente artigo mostrará o quão é importante o arbitramento de honorários advocatícios
na seara dos Juizados Especiais, caso isso não seja acatado, permanecera a afronta
constitucional.
2 OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NO BRASIL CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Juizado Especial Cível é dirigido pela Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001 e Lei
12.153/2009. Essas leis mencionadas apresentam-se nessa ordem: Juizados Especiais
Estaduais, Juizados Especiais Federais e Juizados Especiais da Fazenda Pública, constituindo
o Microssistema dos Juizados Especiais, com a finalidade de servir os cidadãos em causas
de menor complexidade.
Um dos principais objetivos de estabelecer um tribunal especial é ajudar o
judiciário a separar as ações complexas daquelas de menor complexidade, assim
facilitando o acesso dos cidadãos à justiça, no entanto, a lei garante ampla defesa para
seus utilizadores, que às vezes são limitados desse princípio.
De acordo com Guilherme Silva Barbosa Fregapani em Formas alternativas de
solução de conflitos e a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, temos:
“Como consequência lógica de uma evolução social, aflora com os
Juizados Especiais uma nova mentalidade, mentalidade essa que tem
como meta primeira a simplificação do processo, ensejando como
resultado a celeridade da marcha das ações, a ausência de custo e,
principalmente, uma solução rápida e justa dos conflitos que
envolvam direitos de menor complexidade.”(FREGAPANI, 1997,
p.105).
Aos Juizados Especiais Cíveis principalmente no artigo 2º da Lei 9.099/1995, atribuise a função primeira de buscar a conciliação ou a transação como providência de dar maior
celeridade na prestação da justiça.
Por isso, os Juizados Especiais como forma de aumentar o acesso à justiça, deve
efetuar os seus princípios orientadores de acordo ao novo Código de Processo Civil e acima
de tudo respeitar os princípios, direitos e garantias constitucionais.

3 A FUNÇÃO SOCIAL DO ADVOGADO
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A função social do advogado se infere da própria finalidade da sua profissão. O fim
natural da atividade do advogado é evidente. Em primeiro lugar ele analisa qual é o direito
do cliente que está sendo lesado, para isso ele busca base em leis, princípios, jurisprudência
etc., em segundo lugar ele monta a tese defensiva e leva ao judiciário, dessa maneira ele
contribui com o poder judiciário na dissolução dos litígios do direito objetivo, e em terceiro
lugar ele coopera diretamente na efetividade da ordem jurídica na comunidade.
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O ministério privado da advocacia é função indispensável para o funcionamento da
justiça assim descreve a Constituição Federal. É importante destacar que não é apenas a
justiça que não pode prescindir da advocacia, mas o Estado Democrático de Direito
também é dependente do nobre ofício dos advogados.
Na busca por uma sociedade mais justa e fraterna, a atividade profissional do
advogado assume papel decisivo, especialmente pela contribuição desempenhada para o
estabelecimento da Democracia estruturada e praticada com a participação da sociedade
como um todo.
Os homens dependem uns dos outros e sem a consciência dessa dependência cada
vez mais é frustrada a comunhão na esfera social. Necessitamos de cuidado e investimento
para que os atores sociais se conscientizem da importância de zelar por uma aldeia global
conservada para gerações presentes e futuras.
A necessidade de viver em sociedade é evidente, e com essa união as lides são
constantes e permanentes, necessitando assim de intervenção de terceiro para que sejam
resolvidas da melhor maneira. A pessoa que intermediar a lide deve ser imparcial, para que
não haja injustiça, essa é uma das funções do advogado, podemos colocá-lo como o
terceiro que leva até o judiciário as lides lutando para que os direitos das pessoas não
sejam violados.

O advogado tem um papel fundamental na relação humanitária, já que os conflitos
são inevitáveis. A função social do advogado é nobre, pois ela facilita o trabalho do juiz de
aplicar a justiça de modo eficaz, é ele quem faz a intermediação do cidadão com o EstadoJuiz permitindo assim que a direitos sejam garantidos conforme declaram as leis.
Sua tarefa é árdua, porém de gratificação imensurável já que contribui para a
igualdade social e bem estar de todos. Seu papel vai além dos ofícios de sua profissão, ele
é preparado para acolher o necessitado e ajudá-lo a solucionar o conflito que lhe tira a paz.
Quando recebe um cliente em seu escritório ele tenta entender o sofrimento alheio e com
sua capacidade jurídica interpreta esse conflito conforme as leis, princípios, costumes e
jurisprudências que regem nosso país, colhendo de maneira sábia provas e as levando ao
Estado-juiz para que ele julgue a causa, e de a cada um conforme lhe é de direito. Para
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desenvolver esse papel ele usa do seu conhecimento profissional e social lutando de
maneira incansável para aplicar a justiça no qual ele acredita fielmente.
Com olhar mais abrangente percebemos que a função social do advogado é
exclusivamente focada na sociedade, ele visa sempre o bem estar da coletividade, jamais
desviando o foco de alcançar uma sociedade justa e igualitária, enfrentamos sim problemas
de desigualdade em nosso país e isso traz grande desprazer entre a população, sabemos
que a desigualdade é clara e até mesmo palpável, pois as diferenças econômicas, social e
até mesmo racial atrai a injustiça e faz com que impere a revolta de muitos, mas o
advogado batalha pra que esse problema seja amenizado.
Nessa seara, de acordo com Marcelo Novelino:
“O advogado desempenha um papel fundamental dentro do Estado
constitucional
democrático,
exercendo
uma
função
constitucionalmente privilegiada, na medida em que é indispensável
à administração da justiça. Não há qualquer hierarquia ou
subordinação entre eles, os magistrados e os membros do Ministério
Público” (Lei 8.906/1994, art. 6.°).
O Código de Ética da OAB dispõe em seu artigo 3º que:
“Art. 3º - O advogado deve ter consciência de que o Direito é um
meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas
e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos.”
A luta pela justiça sempre existirá, pois há esperança de um mundo melhor e de
termos uma sociedade mais igualitária em direito, deveres, rendas, etc, desta forma
usufruindo de todos os direitos garantidos por nossa Constituição Federal. Nessa luta
sempre veremos a figura do advogado.
O advogando sempre lutará para que o direito não seja lesado, mais que isso sempre
buscará a justiça plena para que a sociedade siga sua trajetória sabendo que existem
profissionais nos quais podem contar havendo assim mais tranquilidade e segurança para
todos.
4 A IMPORTÂNCIA DO ADVOGADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
Nos Juizados Especiais Cíveis, qualquer pessoa pode entrar com um processo no
valor até 20 (vinte) salários mínimos, sendo capaz de conduzir todo o processo, sem
integrar um advogado em sua defesa. Essa capacidade está demonstrada no dispositivo
do Art. 9º da Lei 9.099/95, que impõe limites aos Juizados Especiais Cíveis.
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“Como forma de proporcionar um sistema de justiça mais informal e
próximo da população, a lei dispensa a assistência de advogado nas
demandas de até vinte salários mínimos, hipótese em que o pedido
poderá ser formulado diretamente na secretária do Juízo, oralmente
e reduzido a escrito pelo servidor, ou ainda apresentada a petição
subscrita pelo próprio demandante. É certo que tal medida
proporciona a celeridade no procedimento e autoriza o acesso à
Justiça sem qualquer obstáculo.” (ROSSATO, 2012, p. 97)
No entanto, a fim de a relação processual composta ser legitima, é necessário que
a parte tenha um advogado adequadamente constituído, representando-o em processo.
No art.133 da Constituição Federal é demonstrado que o advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei.
Discutindo com relação as atividades do advogado, Ronaldo Frigini declara:
“No entanto, a função do advogado vai mais além do exercício do
jus postulandi, isto porque incumbe-lhe também colaborar para que
a Justiça se efetive, independentemente de estar deste ou daquele
lado da lide. Neste caso, estar defendendo a posição de seu
constituinte; naquele, coloca-se como figura de apoio, elemento de
pacificação social, prestando especial serviço público.” (FRIGINI,
1995, p.132)
O que se tem observado é que as pessoas se iludem com o fato de poderem pleitear
seus direitos sem estarem acompanhadas por um advogado. As partes que demandam
sem um procurador têm complicações em relação ao direito material e, sobretudo no
tocante ao direito processual. Quando estiverem desassistidas de um advogado, não
saberão o que fazer quando for dado prazo para manifestação, contestação ou, ainda,
embargos.
Seria muita inocência acreditar na probabilidade de alguém que não desfrute de um
bom conhecimento jurídico e que resolva entrar com uma ação no Juizado Especial, este
que, em tese tem a função de amparar os cidadãos que não detêm recursos financeiros
suficientes para contratar um advogado, e no final obtenha resultados positivos em sua
ação.
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Desta forma, o art. 9º da Lei já citada, passa a ser um desserviço do Estado ao invés
de ser um direito processual garantido pela constituição. Por mais que aparente ser positiva
a novidade trazida pela Lei tratada neste artigo, observando que as partes possam ajuizar
uma ação, apoiando-se em seus direitos sem que haja “necessidade” de um advogado, é
nítido os prejuízos causados aos princípios do contraditório e ampla defesa.
A própria Lei dos Juizados Especiais dispõe que é dever do juiz alertar as partes da
conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar (§2º, art.9º, Lei
9.099/95), salientando a tamanha importância do advogado.
Posto isto, neste contexto, entende-se que embora seja aceito o exercício do Jus
Postulandi nos Juizados Especiais Cíveis, sem sombra de dúvidas, constituir um advogado,
sempre será a melhor maneira para que tenha um serviço de tutela jurisdicional apropriado.
5 CONCEITO, NATUREZA E ESPÉCIES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Em troca do exercício de atividades indispensáveis à administração judicial, os
advogados cobram honorários, que devem ser quantificados de forma compatível com o
valor econômico da obra e da matéria, e não podem ser inferiores aos honorários
estipulados na tabela organizacional da OAB. O entendimento original do termo"
honorários "está relacionado a tudo o que é dado em homenagem, em certo sentido, inclui
uma consideração da remuneração destinada a reconhecer o trabalho realizado por
profissionais. Trata-se da remuneração àqueles que exercem uma profissão liberal,
conforme expressa Fernando Jacques Onófrio:
“A palavra “honorário” constitui a retribuição por serviços prestados
a clientes pelos profissionais liberais de qualquer área. Tanto faz ser
engenheiro, advogado, médico e outros que recebem, quando não
mantêm vínculo empregatício, o que denominamos honorários”.(
ONÓFRIO, 1998, p. 27.)
Uma inferência lógica é que os honorários advocatícios incluem a consideração de
dinheiro devido à advogados para fornecer serviços jurídicos exclusivos para a categoria
profissional. Portanto, a taxa tem um caráter indiscutível de remuneração.
No entanto, deve-se destacar que não se confunde o conceito de remuneração do
advogado com o conceito de salário. A diferença está em cada fonte considerada, Embora
o salário constitua uma remuneração do trabalho com vínculo empregatício, os honorários
são pagos aos profissionais autônomos que não tenham vínculo empregatício com a fonte
de pagamento.
Nesse sentido, é certo que os honorários advocatícios e o salário são utilizados para
o mesmo fim. Arte. Os artigos 7º, IV da Constituição estipulam que o salário mínimo, como
184

www.conteudojuridico.com.br

um dos direitos do trabalhador, deve ser capaz de atender às necessidades básicas de vida
dele e de sua família, incluindo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e seguridade social. Esse é exatamente o papel dos honorários dos
advogados.
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Conclui-se, portanto, que o custo da prestação do serviço jurídico, ou seja, a
remuneração do advogado, independentemente da sua forma, tem a natureza de pensão
alimentícia.
Assim sendo, deve-se destacar que os honorários subdividem-se em duas formas
como exposto anteriormente: contratual e sucumbencial.
De acordo com o art. 22, caput, da Lei 8.906/1994,25 a atividade exercida pelo
advogado é gratificada simultaneamente pelos honorários contratuais, também
conhecidos como convencionados ou convencionais, e pelos honorários de sucumbência.
Quando não houver acordo entre o defensor e seu cliente, o valor será definido
judicialmente, de acordo com o disposto no § 2º do mesmo artigo. Diante disso, Cassio
Scarpinella Bueno explica que a hipótese “diz respeito ao quantum dos honorários, e não
à sua origem”, que também decorre do vínculo contratual com a parte representada em
juízo.
Noutro norte, por honorários sucumbenciais, toma-se, de ordinário, a sentença
estabelecida ao vencido na causa a pagar precisa quantia, encontrada nos termos da
legislação processual civil, ao advogado do vencedor. Sendo assim, Luiz Henrique Volpe
Camargo, diz:
“Os honorários de sucumbência se distinguem dos honorários
contratuais. Aqueles são arbitrados pelo juiz a partir da observância
do resultado do processo e dos critérios pré-definidos em lei a serem
pagos pelo vencido ao advogado do vencedor, e estes, por outro
lado, são definidos, por comunhão de vontades, entre advogado e
seu próprio cliente, para a condução do processo, a serem pagos por
este àquele. O CPC/2015, na mesma linha do que acontecia no
CPC/1973, não cuida dos honorários contratuais, mas, apenas, dos
honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência são
independentes dos honorários contratuais.” (CAMARGO, 2015, p.
250).
Ademais, por “honorários contratuais” deve se entender como o valor advindo do
acordo de prestação de serviços referente à atuação extrajudicial, incluindo assessoria,
consultoria ou planejamento jurídico, ou judicial, tendo como intuito a representação em
juízo.
185

www.conteudojuridico.com.br

6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
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A Lei nº 9099/95 traz um tanto de incongruências em seu corpo. De início estabelece
no caput do artigo 9º que a assistência do advogado nas causas até vinte salários mínimos
não é necessária, entretanto, naquelas de valor superior, a presença é obrigatória.
No entanto, no parágrafo 1º do artigo 9º, fica como optativa a presença do
advogado, nas ações de no máximo vinte salários-mínimos, independentemente se a outra
parte apresentar-se assistida pelo profissional. Por último, o parágrafo 2º deste mesmo
artigo, diz que é permitido ao juiz advertir às partes do cabimento do amparo de um
advogado, quando o pleito o recomendar.
Além do mais, em situações de recurso para turma recursal, o parágrafo 2º do artigo
41, ordena a atuação obrigatória do advogado, em demandas seja qual for o valor.
Embora tendo previsão de condenação de honorários advocatícios em grau de
recurso, artigo 55 não previu a condenação à parte sucumbente em primeiro grau.

O problema a ser discutido é evidente, o não arbitramento de honorários
advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, é uma afronta constitucional. Aqueles que
perderam uma ação em primeira instância tendo que recorrer aos colégios recursais, saindo
como vencedores na segunda instância, não são ressarcidos pelos gastos com o recurso.
Sendo assim prejudicados mesmo vencendo a ação. De acordo com Felippe Borring Rocha:
O problema é que se, a parte ré tiver que contratar um advogado
para se defender, mesmo que saia vencedora, não será ressarcida,
tendo que suportar o gasto feito. Mais do que uma “cortesia como
com o chapéu alheio”, a Lei abriu as portas para uma série de
situações que podem macular seu nobre propósito. (BORRING, 2017,
p. 157).
Basta pensar na pessoa que requer, sem advogado, uma indenização de R$ 300,00
(trezentos reais) em face de uma empresa, por um aborrecimento banal. Para essa empresa
será mais interessante fazer um acordo, mesmo entendendo sê-lo injusto, ou simplesmente
não se defender, do que contratar um advogado para atuar na causa.
Dessa forma a gratuidade total do acesso em primeiro grau de jurisdição do Juizado
Especial é um verdadeiro ânimo à litigiosidade.
Muitas pessoas têm se lançado em verdadeiras aventuras processuais, incentivadas
pelo fato de que nada gastarão, ainda que saiam vencidas.
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Com efeito, a Lei deve ser alterada, para prever à imposição de ônus sucumbenciais
ao vencido (não apenas nas hipóteses de litigância de má-fé), como forma de
responsabilizar a parte pelos processos de que deu causa e saiu derrotada.
Note-se que, nesse caso, o valor dos honorários sucumbenciais só deve ser entregue
à parte vencedora quando tiver atuado com patrocínio de advogado.
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Ao menos incoerentes os preceitos da Lei. Se a função da Lei é dar acesso à Justiça
ajudando os mais necessitados a ter o alcance ao judiciário, com a segurança de um
processo não tão caro, não é correto que fique a escolha da parte se usara do advogado
no processo ou não e nem é adequado que obrigue um advogado em ações de valores
maiores que vinte salários mínimos e em sede recursal, sendo o pagamento de honorários
previsto apenas em segundo grau.
No presente, a Lei n. 8.906/1994 discorre sobre o direito dos advogados em auferir
seus honorários, os tradicionais determinados por decisão judicial e os sucumbenciais.
Isto posto, os honorários advocatícios relacionam-se a atos honrosos. Atualmente a
expressão passou a ser usada como provento pelos trabalhos prestados, assim sendo, um
pagamento pelos “serviços honrosos”, possuindo claro caráter alimentar.
Existem dois tipos de honorários advocatícios: os derivados de contratação entre o
advogado e o cliente para pagar certo serviço profissional, onde o valor é definido a partir
da tabela de honorários da OAB, já o segundo são aqueles fixados pelo juiz, na sentença,
decorrente do exercício desenvolvido pelo advogado na ação, onde o valor é fixado com
amparo no artigo 20 do Código de Processo Civil, que leva em consideração, o trabalho
realizado pelo advogado, tempo exigido para o seu serviço, entre outros parâmetros.
Nos dois casos, a Lei nº 9099/95 acaba obstruindo o direito constitucional do
advogado de ser pago pelo trabalho desempenhado. Na primeira situação, a Lei n. 9099/95
vai em oposição da condução da justiça, pois, ao fixar a permissão do jus postulandi pela
parte nas às causas de pequeno valor, acaba desestimulando a contratação de advogado.
Já no segundo caso, a lei pressupõe a condenação dos honorários advocatícios somente
em sede recursal, mesmo nos processos em que a assistência do profissional é obrigatória
em primeiro grau.
Nesse sentido, percebe-se que os Juizados Especiais Cíveis são uma ferramenta de
alcance à justiça, permitindo que as pessoas com menos condições pudessem buscar a
solução para os seus conflitos do cotidiano que, anteriormente, não costumavam ser
apreciados pela Justiça brasileira devido à dificuldade do cidadão comum em contratar um
advogado para postular em seu favor.
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Em contrapartida, prejudicou muito na direção de não compreender que o acesso à
justiça não se limita com a entrada da ação, assim como o avanço de uma demanda onde
se consideram todos os princípios constitucionais, assim como quando se tem o
assessoramento de um profissional técnico competente e qualificado para a tarefa, ou seja,
como a lei não presume a remuneração de honorários advocatícios sucumbenciais, acaba
por dificultar a parte sobre à contratação de um advogado.
Foram dois erros na lei, sendo um por não necessitar da presença de um advogado
em todos os tipos de causas em primeira instância na esfera dos Juizados Especiais e o
outro onde mesmo nas situações em que o emprego do profissional é obrigatória, não
previu a condenação de honorários sucumbenciais. Nas duas situações, se tem um
afrontamento direto e literal à Constituição Federal.
7 SOLUÇÃO IMEDIATA PARA FALTA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
A origem dos Juizados, se deram através da Lei Federal n. 9.099/95, porém não
houve previsão de pagamento de honorários sucumbenciais para as partes que tiveram o
auxílio de um advogado capacitado no decorrer do processo, isso ataca diretamente a
Constituição Federal e deve ser revisto.
O correto a se fazer é uma modificação na lei, para que o artigo 55º passe a ordenar
a punição em honorários advocatícios, para aqueles que estiverem acompanhados por um
advogado. Essa mudança seguraria, efetivamente o acesso à justiça como sistema jurídico
probo, sendo assim, a lei atingiria sua real finalidade.
No entanto, como observado, o procedimento legislativo em nosso país é enrolado,
posto isso, deve ser analisada uma saída imediata para este problema.

Nesse sentido, a solução que deve ser tomada com urgência é a punição da parte
que perdeu a ação em danos e perdas, a fim de que a parte ganhadora seja indenizada
pelos gastos que teve devido a aplicada de imediato é a condenação da parte sucumbente
em perdas e danos, para que a parte vencedora seja ressarcida dos gastos que sofreu pela
contratação do advogado.
A contratação de um profissional, é um direito que deve ser assegurados as partes,
visto que, como já dito, a obtenção da justiça abrange o direito de ampla defesa, aclamado
constitucionalmente, o que sem um advogado capacitado fica difícil.
Pode se compreender a partir de Gonçalves, que a desde o momento em que para
melhor compreender seus interesses a parte contrata um advogado, profissional de sua
confiança, deve ser ressarcida pela outra parte que deu causa a essa contratação, pagando,
portanto, os honorários de seu advogado.
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Dallegrave Neto sustenta que:
“Os honorários advocatícios impostos pelo novo Código Civil não
estão relacionados com a mera sucumbência processual (CPC, art.20,
§ 3º), mas como princípio da reparação integral do dano (art. 944 do
Código Civil)”. (NETO, 2007, p. 128.)
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Por conseguinte, até que a Lei n. 9099/95 seja reparada, os juízes que atuam no
campo dos Juizados Especiais Cíveis precisam aplicar, de forma secundária, os artigos 389
e 404 do Código Civil, dado que a parte sucumbente deverá pagar a parte vencedora pelos
danos que essa sofreu, estando inclusos os honorários pagos ao advogado.
Além do mais, uma vez que a parte perdedora não pague os honorários que são
merecidos, estará sofrendo um enriquecimento sem causa, visto que, o vencedor terá que
suportar sozinho com os custos junto ao seu advogado.
Portanto, a condenação da parte derrotada em compensação de danos ao vencedor
a fim de que ele assuma as despesas da contratação do profissional, encaminha-se de
encontro com os propósitos da Lei, que é dar aos mais necessitados o acesso à justiça
justo, obedecendo toda a diretriz constitucional.
8 CONCLUSÃO
Refletindo sobre a Lei nº 9099/95, pode-se concluir que lamentavelmente ela não
tem alcançado os propósitos pretendidos pelo legislador, que era, sobretudo, garantir a
população mais necessitada a obtenção da justiça.
Com as incongruências presentes na Lei, não vale a pena contratar um advogado
para lhe auxiliar no desenlace da causa, garantindo de fato o acesso a justiça, que respeite
os princípios da isonomia das partes, ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.
Quando a legislação não prevê o pagamento de honorários sucumbenciais à parte
que venceu, desincentiva a contratação do advogado para as ações de valor até vinte
salários mínimos, desanimando o trabalho do profissional, e por último, trata ainda as duas
partes, vencidos e vencedores, de forma igualitária, o que afronta o princípio da isonomia
das partes..
É de grande importância a participação de um profissional habilitado no processo,
sem ele não há o que se dizer em acesso à justiça.

Na busca de uma sociedade mais justa e fraterna a atividade profissional do
advogado assume um papel decisivo, especialmente pela contribuição no desempenhar de
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sua função, já que sua atividade contribuiu de forma eficaz para que cada vez mais seja
estruturada a administração da justiça em nossa nação.
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Este profissional é também peça importante na proteção dos direitos e garantias
fundamentais, prerrogativas constitucionais que formam um dos pilares do Estado
Democrático de Direito.

É necessário uma mudança na lei é urgente a fim de, distanciar o jus postulandi da
ordem dos Juizados Especiais e o mais importante, para ordenar a condenação de
honorários sucumbenciais ao vencedor.
No entanto, frente ao demorado processo legislativo que tem no país, uma solução
imediata, no mínimo para o problema dos honorários sucumbenciais, é a condenação da
parte perdedora, pelo juiz, em um ajuste civil, baseado nos artigos 389 e 404 do Código
Civil, que indenize os danos motivados pelo sucumbente.
Caso essa solução não seja compreendida, com o passar do tempo os Juizados
Especiais estarão mais desconceituados pela sociedade, visto que, o objetivo social para
que foram criados, não é cumprido.
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POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA, PARA A PROPRIEDADE DO ESTADO, DE BENS
RECEBIDOS POR HOSPITAL INTEGRANTE DA REDE PÚBLICA ESTADUAL QUE FIGURA
COMO LEGATÁRIO EM FORMAL DE PARTILHA EXTRAÍDO DE PROCESSO DE
INVENTÁRIO DE BENS
MARCELA PEDROSA BARROS: Advogada, pósgraduada em Direito Público. Autora de dois
livros.
Por meio deste breve apontamento busca-se aferir a possibilidade de
transferência para o patrimônio do Estado de bens recebidos por Hospital integrante da
Rede Pública Estadual que figura como legatário em Formal de Partilha extraído de autos
de processo de inventário de bens.
Inicialmente, cumpre gizar que legado é a disposição testamentária de última
vontade que nomeia o legatário para um bem ou para um conjunto de bens certos e
determinados dentro da herança, não sendo ele um herdeiro. O testador ou legante tem a
liberdade de escolha. No direito pátrio, encontra-se disciplinado pelos arts.1912 a 1940 do
Código Civil.
Dito isto, impende analisar a hipótese de Formal de Partilha extraído de
processo de inventário nomear legatário estabelecimento de saúde da rede pública
estadual, órgão componente da estrutura administrativa de Secretaria de Saúde e
desprovido de personalidade jurídica própria.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro109, “pode-se definir o órgão público

como uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o
integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Na realidade o órgão não se
confunde com a pessoa jurídica, embora seja uma de suas partes integrantes; a pessoa
jurídica é o todo, enquanto os órgãos são parcelas integrantes do todo. (...) Conforme
estabelece o artigo 1º, § 2º inciso I, da Lei nº 9.784, de 29-01-99, que disciplina o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, órgão é a “unidade de atuação
integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta”.
Isto equivale a dizer que o órgão não tem personalidade jurídica própria, já que integra
a estrutura da Administração Direta, ao contrário da entidade, que constitui “unidade de
atuação dotada de personalidade jurídica (inciso II do mesmo dispositivo); é o caso das
entidades da Administração Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista).”
109

Direito Administrativo, 15ª edição, São Paulo, Ed. Atlas S.A. - 2003, pg.426/427
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Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello110, os órgãos “nada mais

significam que círculos de atribuições, os feixes individuais de poderes funcionais
repartidos no interior da personalidade estatal e expressados através dos agentes neles
providos.”
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Neste contexto, como órgão componente da estrutura da administração
pública estadual, o hospital legatário não possui personalidade jurídica; tampouco dispõe
de patrimônio próprio, o qual pertence à pessoa jurídica de Direito Público interno que
integra, no caso o Estado.
Impende, também, aludir não haver óbice à aquisição, pelo ente público, da
propriedade de bens mediante causa mortis, por disposição testamentária. A entidade
estatal tanto poderá figurar como herdeira ou legatária, em disposição de última vontade,
como também será beneficiada nas hipóteses de herança jacente, desde que observado o
prazo de cinco anos de abertura da sucessão sem que seja conhecido qualquer herdeiro
ou sucessor.
Em face dos argumentos acima delineados, considerando que o hospital
estadual legatário é órgão estadual desprovido de personalidade jurídica própria,
concluímos pela possibilidade de transferência da propriedade de bens a eles destinados
em Formal de Partilha para o patrimônio da pessoa jurídica de Direito Público interno que
integra.

110

Apontamentos sobre os agentes públicos. São Paulo: Revista dos Tribunais
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Resumo: A vaquejada é uma atividade cultural e econômica bastante praticada no
Nordeste do Brasil. Ela consiste em um esporte no qual os competidores procuram
derrubar um boi, montados em seus cavalos e puxando o animal pelo rabo. Devido a sua
violência como forma de diversão, recentemente a constitucionalidade da Lei nº
15.299/2013, que regula sua prática, foi alvo de discursões perante o Supremo Tribunal
Federal. Desse modo, o presente artigo busca analisar a decisão, e seu fundamento, do
órgão superior a cerca do tema. Para isso, foi feito um estudo bibliográfico que possibilitou
uma conclusão elucidativa do fenômeno da vaquejada e do julgamento do STF.
Palavras-chave: Vaquejada; Nordeste; Supremo Tribunal Federal; Constitucionalidade;
Violência animal.
Abstract: Vaquejada is a cultural and economic activity widely played in the Northeast of
Brazil. It consists of a sport in which competitors try to knock down an ox, mounted on
their horses and pulling the animal by its tail. Due to its violence as a form of entertainment,
recently the constitutionality of Law n 15.299/2013, which regulates its practice, was subject
of discussions in the Supreme Court. The present article seeks to review the decision, and
its basis, of the higher court on the subject. To this end, a bibliographical study was
conducted that allowed an elucidative conclusion of the vaquejada phenomenon and the
judgment of the Supreme Court.
Keywords: Vaquejada; Northeast; Supreme Court; Constitutionality; Animal violence.
Sumário: 1. Introdução – 2. Da Situação do Nordeste – 2.1 Do Impacto Econômico da
Vaquejada – 2.2 Da Legislação do Ceará – 3. Do Acordão do Supremo Tribunal Federal – 4.
Da Posição do Supremo Tribunal Federal em Outros Casos – 5. Conclusão – 5. Referências
Bibliográficas
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1. INTRODUÇÃO
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Um dos elementos mais importantes da formação de um povo é sua cultura. A
cultura trata-se do conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias,
costumes e práticas que se tornam características de um grupo. Muitas vezes deixada de
lado pelas concepções materialistas, a cultura influencia a sociedade em quase todos seus
aspectos. Todavia, nenhuma sociedade é completamente homogênea. Dessa forma, o que
é culturalmente aceitável por parcela desta, muitas vezes, é repulsivo para outra.
O Brasil está longe de ser um país socialmente homogêneo. O maior país da América
do Sul, embora tenha sido colonizado apenas por Portugal, possui um grau de
diferenciação regional bastante elevado. O Sul do país possui forte influência alemã,
italiana e polonesa. Já a região Sudeste possui impacto italiano, nipônico e turcomana. O
Nordeste tem influência holandesa. Além, notadamente, da influência portuguesa,
indígena e africana dissipada por todo país.
Destarte, o tardio processo de desenvolvimento nacional produziu no Brasil uma
desigualdade econômica brutal entre regiões do território. O Sul e Sudeste foram o foco
na industrialização no país, por meio da substituição de importação. O Centro-Oeste virou
a fronteira do agronegócio, enquanto Norte e Nordeste ficaram para trás, ostentando os
piores índices socioeconômicos.
Pelas razões acima expostas, o território brasileiro possui heterogeneidade
acentuada. Portanto, a cultura das regiões é bastante diferenciada. Diante disso, a atividade
da vaquejada é fortemente presente apenas na região Nordeste do Brasil, embora existam
práticas semelhantes em outros estados da federação.
A vaquejada é um esporte no qual os competidores buscaram derrubar um boi,
montados em seus cavalos e puxando o animal pelo rabo. A atividade é tradicional,
sobretudo no sertão nordestino, onde teve origem por volta dos séculos XVII e XVIII, e
integra a cultura da região. Não são raros os cordéis, poemas, músicas e prosas nas quais
a atividade é elemento central.
Ademais, nos últimos tempos, sobretudo na primeira década do Século XXI, a
atividade ganhou uma importância econômica. Tornou-se comum a junção da prática
esportiva com espetáculos artísticos e festas. O mercado dos cavalos também cresceu
substancialmente e as prefeituras das cidades do sertão tem, via de regra, total interesse
em sediar esses eventos.
Logo, estamos mencionando uma atividade que envolve animais e que usa a
violência como forma de diversão, porém é intricadamente ligada a cultura e a atividade
econômica de uma das regiões mais pobres do país.
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Não é possível fazer uma análise adequada da decisão de uma Suprema Corte sem
analisar as condições fáticas e jurídicas e, principalmente, as consequências jurídicas dessa
decisão. Visto que a implementação do direito ao desenvolvimento envolve desafios de
natureza jurídica, cultural, política e econômica (PIOVESAN, 2010, p. 80).
Diante disso, esse artigo busca demonstrar se a decisão da ADI nª 4.983/CE que
questionou a constitucionalidade da Lei n. º 15.299/2013, que regulamentava a
denominada “vaquejada” no Estado do Ceará, foi de fato uma jurisprudência vanguardista
em nome do meio ambiente ou foi conveniente ao Supremo Tribunal Federal por sua
repercussão apenas regional.
2. DA SITUAÇÃO DO NORDESTE
A importância da região atingida pela decisão do Supremo Tribunal Federal pode
não ter influenciado no convencimento de nenhum dos julgadores, porém faz toda
diferença nas consequências da decisão. Para chegar a uma conclusão sobre o quanto o
Supremo Tribunal Federal foi protetor do meio ambiente é preciso saber o tamanho do
interesse que ele está confrontando com o resultado do julgamento.
A região Nordeste é historicamente pobre. É verdade que nas últimas décadas essa
parte do território nacional vem se desenvolvendo e superando suas questões históricas,
porém ainda está muito distante das regiões ao sul do país. Observa-se no gráfico abaixo
que a situação de pobreza no semiárido é generalizada.
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A tabela 4 mostra a distribuição dos municípios conforme o intervalo de classe do
IFP renda. Quando são analisados os valores dos intervalos de classe, verifica-se que,
apesar da divisão em quatro classes, os valores são mais altos do que das outras dimensões
apresentadas. A primeira classe, que indica menor propensão à pobreza, concentra o
percentual de municípios com índice de até 0,52. Nessa classe, verifica-se que o percentual
de municípios pertencentes em cada estado não chega a 2%. Se analisado o intervalo de
até 0,72, tem-se que Piauí é o estado que apresenta maior percentual de municípios com
menor propensão à pobreza, 54,9%.
Os estados com o maior percentual de municípios na classe que indica maior
propensão à situação da pobreza, de 0,78 a 0,86, são Sergipe (53%), Alagoas (39%),
Pernambuco (35%), Bahia (33%), Paraíba (32,7%) e Rio Grande do Norte (28%). Verifica-se
que a maioria dos municípios, mais de 76%, apresenta índice nas classes que indicam maior
propensão a pobreza, acima de 0,73. (OTTONELILI, MARIANO, 2014).
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2.1 DO IMPACTO ECONÔMICO DA VAQUEJADA
Para o Nordeste, a vaquejada, além da sua importância histórica e cultural, tem um
fundamental papel econômico para as suas cidades. De acordo com a ABVAQ (Associação
Brasileira de Vaquejada), para a realização de uma prova de vaquejada, há o envolvimento
de aproximadamente 270 profissionais, entre veterinários, juízes, inspetores, locutores e
equipes de circuito, como: organizadores, seguranças, limpeza e apoio de gado, entre
outros. Além desta estrutura, ocorre também a contratação de empresas do setor de
shows e também outras atividades de apoio ao evento.
No Ceará, estimasse que são realizados mais de 700 eventos de vaquejada por
ano, que geram 600 mil empregos diretos e indiretos e movimentam mais de 14 milhões
de reais. Em Pernambuco, em 2009, uma associação de criadores de cavalo apurou que
a prática gerava mais de 120 mil empregos direitos e 600 mil indiretos. Na Paraíba,
existem diversos parques que promovem o evento que movimentam mais de 500 mil
reais só em prêmios. No Rio Grande do Norte, estimasse que são realizadas mais de 400
vaquejadas anualmente, com participação de 20 mil profissionais da área. Em alagoas,
cerca de 150 vaquejadas são feitas por ano, com 500 pistas destinadas a treinamentos e
competições, promovendo 11 mil empregos e movimentando 5 milhões de reais. Na
Bahia, a vaquejada é considerada patrimônio cultural imaterial e é responsável por sediar
uma das mais tradicionais vaquejadas do país, gerando emprego e renda.
Portanto, vê-se a vaquejada como uma festa organizada pela população rural, de
forma a contribuir economicamente para a comunidade, além de uma tradição cultural.
Giddens (2000) defendia que as tradições consistem na repetição de rituais, os quais
evoluem ao longo do tempo. Isto é o que ocorre com a vaquejada, que ano após anos a
prática vem sendo reiterada e torna-se parte da identidade daquele povo.
2.2 DA LEGISLAÇÃO DO CEARÁ
Em novembro de 2012, o deputado estadual do Ceará, Welington Landim (PSB),
lançou um projeto de lei n° 15.299 na Assembleia Legislativa do Ceará que regulamentava
a vaquejada como prática desportiva e cultural no estado. O deputado do projeto defendeu
que o objetivo da regulamentação era fazer com que as pistas possuíssem as condições
adequadas para que o vaqueiro e o gado sofressem menos no esporte, que representava
a cultura regional, além de ser um dos mais famosos da região Nordeste.
Aprovada em 20 de dezembro de 2012, a lei foi sancionada pelo governador em
exercício, Domingos Filho do PMDB, em 8 de janeiro de 2013. Conduto, a lei aprovada
incitou a revolta de grupos de movimentos de defesa dos direitos dos animais. A
presidente da União Internacional Protetora dos Animais (Uipa) no Ceará, Geuza Leitão,
afirmou que os bois sofrem maus-tratos durante as vaquejadas, o que seria um desrespeito
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ao artigo 225 da Constituição Brasileira, que proíbe práticas que submetam os animais à
crueldade.
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade.
Depois da aprovação da lei 15.299 do Ceará, a Procuradoria da República no
Ceará (PR-CE) classificou a legislação como inconstitucional. Em janeiro de 2013, a PR-CE
encaminhou à Procuradoria Geral da República (PGR) uma representação de Ação Direta
Declaratória de Inconstitucionalidade (Adin) para julgamento no Supremo Tribunal
Federal. Na representação a PR-CE ponderou que a vaquejada submete os animais
envolvidos a maus-tratos, violando assim o artigo 225 da Constituição Federal. Em 31 de
maio de 2013, a Adin 4.983 foi impetrada no STF, mas somente em julho foi recebida pelo
relator, o ministro Marco Aurélio Mello. Em outubro de 2013, o Procurador Geral da
República, Rodrigo Janot, enviou parecer ao STF reforçando a posição da PR-CE,
argumentando que atividade é inconstitucional, ainda que realizada em contexto cultural.
3. DO ACORDÃO DO SUPREMO TRIBUAL FEDERAL
No julgamento da ADI nª 4.983/CE questionou-se a constitucionalidade da Lei n. º
15.299/2013, que regulamentava a denominada “vaquejada” no Estado do Ceará. O
diploma legal possuía o seguinte texto:
O Governador do Estado do Ceará.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica regulamentada a vaquejada como atividade desportiva e
cultural no Estado do Ceará.
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Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se vaquejada todo evento de
natureza competitiva, no qual uma dupla de vaqueiro a cavalo
persegue animal bovino, objetivando dominá-lo.
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§ 1º Os competidores são julgados na competição pela destreza e
perícia, denominados vaqueiros ou peões de vaquejada, no dominar
animal.
§ 2º A competição dever ser realizada em espaço físico apropriado,
com dimensões e formato que propiciem segurança aos vaqueiros,
animais e ao público em geral.
§ 3º A pista onde ocorre a competição deve, obrigatoriamente,
permanecer isolada por alambrado, não farpado, contendo placas de
aviso e sinalização informando os locais apropriados para
acomodação do público.
Art. 3º. A vaquejada poderá ser organizada nas modalidades
amadora e profissional, mediante inscrição dos vaqueiros em torneio
patrocinado por entidade pública ou privada.
Art. 4º. Fica obrigado aos organizadores da vaquejada adotar
medidas de proteção à saúde e à integridade física do público, dos
vaqueiros e dos animais.
§ 1º O transporte, o trato, o manejo e a montaria do animal utilizado
na vaquejada devem ser feitos de forma adequada para não
prejudicar a saúde do mesmo.
§ 2º Na vaquejada profissional, fica obrigatória a presença de uma
equipe de paramédicos de plantão no local durante a realização das
provas.
§ 3º O vaqueiro que, por motivo injustificado, se exceder no trato
com o animal, ferindo-o ou maltratando-o de forma intencional,
deverá ser excluído da prova.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
A Procuradoria Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para
retirar do mundo jurídico tal ato normativo.
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O conflito normativo da referida ação em controle concentrado é entre a tutela
socioambiental que veda a submissão dos animais a tratamentos cruéis (art. 225, § 1º, VII),
e, em sentido oposto, a proteção constitucional às manifestações culturais brasileiras (art.
215, § 1º) e o dever de o Estado fomentar as práticas desportivas (art. 217).
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Trata-se, portanto, de embate de direitos difusos, de terceira dimensão e de
titularidade indeterminada. O princípio da concordância prática, um dos guias da
hermenêutica constitucional, está fundado na premissa que não há hierarquia entre valores
constitucionais e, portanto, em caso de eventual colisão entre estes, deve-se chegar a uma
conclusão que os harmonize.
A ação, por maioria, foi julgada procedente. Portanto, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que a vaquejada consiste em prática manifestamente inconstitucional, por
causar crueldade aos animais envolvidos:

VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE
MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA –
INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos
o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a
difusão das manifestações, não prescinde da observância do
disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda
prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da
norma constitucional a denominada vaquejada.
(BRASIL.
Supremo
tribunal
federal.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade n° 4.983 – CE. Relator(a): Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNIO DJe087 DILVUG 26/04/2017 OUBLICC 27/04/2017).
A decisão, embora controversa, está alinhada com a visão mais moderna em relação
aos direitos dos animais, dessa forma não havia razão para maiores surpresas. Pouco
tempo depois da decisão da Suprema Corte, o Poder Legislativo Federal editou a lei nº
13.364/2016, que elevou o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões
artístico-culturais, à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural
imaterial, em uma clara tentava de superar o entendimento esposado pelo STF.
Não obstante as decisões do órgão de cúpula do judiciário em sede controle
concentrado de constitucionalidade não vinculem o legislativo em sua função típica de
legislar, as normas infraconstitucionais editadas posteriormente e contrárias a tese firmada
em sede de ADI já nascem com presunção de inconstitucionalidade, cabendo ao legislador
demonstrar relevantes mudanças no contexto fático, econômico ou jurídico, o que seria
deveras improvável no caso concreto, dado o exíguo lapso de tempo entre os fatos
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Contudo, em 2017, o Congresso Nacional aprovou emenda à Constituição Federal
para permitir a vaquejada e atividades semelhantes, em um movimento denominado
“Efeito Blacklash”, que ocorre quando a corte constitucional decide determinado tema
controverso em sentido progressista e as forças políticas da sociedade reagem para
manutenção do status quo.
De acordo com George Marmelstein, citado pelo professor Marcio André Lopes
Cavalcante, o efeito Backlash funciona da seguinte forma:
(1) Em uma matéria que divide a opinião pública, o Judiciário profere
uma decisão liberal, assumindo uma posição de vanguarda na defesa
dos direitos fundamentais. (2) Como a consciência social ainda não
está bem consolidada, a decisão judicial é bombardeada com
discursos conservadores inflamados, recheados de falácias com forte
apelo emocional. (3) A crítica massiva e politicamente orquestrada à
decisão judicial acarreta uma mudança na opinião pública, capaz de
influenciar as escolhas eleitorais de grande parcela da população. (4)
Com isso, os candidatos que aderem ao discurso conservador
costumam conquistar maior espaço político, sendo, muitas vezes,
campeões de votos. (5) Ao vencer as eleições e assumir o controle do
poder político, o grupo conservador consegue aprovar leis e outras
medidas que correspondam à sua visão de mundo. (6) Como o poder
político também influencia a composição do Judiciário, já que os
membros dos órgãos de cúpula são indicados politicamente, abre-se
um espaço para mudança de entendimento dentro do próprio poder
judicial. (7) Ao fim e ao cabo, pode haver um retrocesso jurídico capaz
de criar uma situação normativa ainda pior do que a que havia antes
da decisão judicial, prejudicando os grupos que, supostamente,
seriam beneficiados com aquela decisão.
Nesse caso, como se cuida de uma emenda constitucional, ela só pode ser
considerada inconstitucional se houver violação a clausula pétrea, dado o maior grau de
liberdade deferido ao poder constituinte derivado reformador.
Entretanto, mesmo o Congresso Nacional tendo aprovado Emenda à Constituição
que voltou a colocar a atividade no campo da legalidade, a decisão da Suprema Corte foi
importante na medida em que demonstrou que a instancia máxima do judiciário está
disposta a contrariar interesses em nome da defesa do meio ambiente.
Expressa de forma bastante clara o Min. Roberto Barroso:
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Poder-se-ia considerar que a vaquejada pode ser regulamentada de
modo a evitar que os animais envolvidos sofram. Considero, todavia,
que nenhuma regulamentação seria capaz de evitar a prática cruel à
qual esses animais são submetidos. Primeiro, porque a vaquejada é
caracterizada pela “puxada do boi” pela cauda. Sendo assim,
qualquer regulamentação que impeça os vaqueiros de tracionarem e
torcerem a cauda do boi descaracterizaria a própria vaquejada,
fazendo com que ela deixasse de existir. Em segundo lugar, como a
vaquejada também é caracterizada pela derrubada do boi dentro da
chamada “faixa”, regulamentá-la de modo a proibir que o animal seja
tombado também a descaracterizaria.
Não desconsidero que há hoje os chamados “rabos artificiais”. Mas
esse artefato, por si só, não é capaz de evitar que o animal sofra, já
que ele é preso à própria cauda, que continua a sofrer estiramentos,
tensões e lesões, causando dores incalculáveis aos animais. Além
disso, o animal continuará tendo que ser derrubado. Portanto,
estamos diante de uma prática que só poderia ser regulamentada
descaracterizando-a de tal modo a sacrificar sua própria existência.
Por essa razão, embora a lei questionada obrigue a organização da
vaquejada a adotar medidas de proteção à saúde dos animais ou
estabeleça punição ao vaqueiro que “se exceder no trato com o
animal, ferindo ou maltratando-o de forma intencional”, entre outras
questões, a regulamentação feita por ela é nitidamente insuficiente.
E isso por uma simples razão: é impossível regulamentar essa prática
de modo a evitar que os animais envolvidos, especialmente bois,
sejam submetidos à crueldade.
Portanto, o questionamento que esse artigo busca trazer é se o Supremo Tribunal
Federal está realmente disposto a privilegiar o meio ambiente em suas decisões, seja qual
for o outro direito em choque, ou apenas a decisão se tornou mais fácil de ser tomada
devido ao pequeno raio de impacto dela.
4. A POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTROS CASOS
AMBIENTAIS
Analisando o posicionamento da Suprema Corte em relação a outros casos
ambientais, é possível perceber que o órgão vem adotando uma postura vanguardista em
relação ao meio ambiente, em geral, e ao Direito Ambiental. Para Marés (2002, p.37, apud
Souza Filho), “o meio ambiente deve ser entendido não apenas como a natureza, mas
também as modificações que vem sendo feitas pelo ser humano, se pode dizer que é
composto pela terra, a água, o ar, a flora e a fauna [...].”
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A título de exemplo, tem-se o caso em que o STF vedou a prática denominada “farra
do boi” no Estado de Santa Catarina, ritual que consiste em soltar um boi em um local
ermo e assim agredir ou "farrear" o animal fazendo-o correr atrás das pessoas que
participavam da atividade. Como também a situação em que julgou inconstitucional a Lei
7.380/1998 do Estado do Rio Grande do Norte em que regulamentava a prática esportiva
com aves de caça, popularmente conhecidas como “brigas de galo”. Por fim, trazendo outra
vertente do direito ambiental que não se relaciona com a fauna, há também o episódio
que o Supremo inviabilizou as regras que flexibilizavam o licenciamento ambiental para
mineração em Santa Catarina.
A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos
culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações,
não prescinde da observância da norma do inciso VII do art. 225 da
CF, no que veda prática que acabe por submeter os animais à
crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional
denominado “farra do boi” (RE 153.531, rel. p/ o ac. min. Marco
Aurélio, j. 3-6-1997, 2ª T, DJ de 13-3-1998).
Lei 7.380/1998 do Estado do Rio Grande do Norte. Atividades
esportivas com aves das raças combatentes. "Rinhas" ou "brigas de
galo". Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio ambiente. Animais.
Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da CF. (...)
É inconstitucional a lei estadual que autorize e regulamente, sob
título de práticas ou atividades esportivas com aves de raças ditas
combatentes, as chamadas "rinhas" ou "brigas de galo".
[ADI 3.776, rel. min. Cezar Peluso, j. 14-6-2007, P, DJ de 29-6-2007.]
= ADI 1.856, rel. min. Celso de Mello, j. 26-5-2011, P, DJE de 14-102011
O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental
estadual que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente
equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o caput do
art. 225 da Constituição da República por inobservar o princípio da
prevenção. [ADI 6.650, rel. min. Cármen Lúcia, j. 27-4-2021, P, DJE de
5-5-2021.]
Em suma, cabe pontuar que o STF vem abraçando uma atitude revolucionária que
tem constantemente aberto o caminho a novas ideias, mentalidades, julgamentos e
decisões que protegem e valorizam o meio ambiente, especialmente a fauna,
independentemente do pequeno impacto do fato jugado ou do significado cultural dela.
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Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal entendeu como inconstitucional
a Lei n. 15.299/2013, do Estado do Ceará, a qual buscou regulamentar a vaquejada como
ato esportivo. A Corte considerou que essa atividade seria inconstitucional por
inevitavelmente envolver maus tratos com os animais, conduta que é expressamente
vedada pela Constituição Federal, no seu artigo 225, § 1º, VII. A decisão está em
concordância com a jurisprudência da Corte, que ultimamente vem decidindo a favor do
bem-estar animal mesmo quando questões culturais estivessem envolvidas, como foi o
caso das rinhas, a julgar por o que foi decidido o RE n. 153.531/SC e na ADI n. 3.776/RN.
É fundamental observar que esse posicionamento que o STF tem aplicado, nos
últimos anos, tem por base o princípio da precaução nos seus julgados. O princípio
da precaução tem sido utilizado para justificar a regulação ou o impedimento de práticas
ou empreendimento cujas consequências e extensão dos danos ambientais não são
plenamente conhecidas ou comprovadas. Visto que, estando presentes o risco de dano e
a incerteza científica, relacionados à atividade potencialmente danosa, é entendido que
está deve ser suspensa para a tutela do meio ambiente.
Em vista disso, fica evidente que o questionamento trazido a cerca da possibilidade
do posicionamento do STF refletir uma desconsideração do pouco impacto nacional que
teria essa decisão é errôneo, uma vez que atividades mais populares e práticas de Estados
maiores e mais desenvolvidos da nação também foram barradas pela Corte. De fato, o
possível fim da vaquejada irá impactar a economia e a cultura do interior do Nordeste,
todavia esse não foi objetivo adotado pelo Poder Judiciário, mas sim a concordância com
a norma hierarquicamente superior do ordenamento jurídico brasileiro e a mentalidade de
preservar o meio ambiente. Além de também seguir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no Brasil, mais especificamente o objetivo 16b, impostos pelas Nações Unidas.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis
16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias
para o desenvolvimento sustentável.
Portanto, o elemento preponderante da decisão foi a proteção ao meio ambiente.
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Resumo: Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas tão somente analisar
o cabimento e requisitos para instauração Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, consagrado no artigo 976 do Código de Processo Civil, bem como colacionar
importantes jurisprudências acerca do tema.
Palavras-chave: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Requisitos. Artigo 976
do Novo Código de Processo Civil.
1.Introdução
Repetição pode surgir em casos iguais, com os mesmos fatos, ou em casos
discutindo a mesma questão de direito, podendo os fatos ser diferentes. Por exemplo,
agravos de instrumento discutindo questão de competência, o que pode ocorrer em ação
de divórcio, falência ou mesmo indenizatória.
O art. 928 dá início ao microssistema de julgamento de casos repetitivos no
ordenamento jurídico brasileiro.
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de
casos repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto
questão de direito material ou processual.
Com efeito, esse microssistema busca que o exercício da atividade jurisdicional se
de acordo com o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal e visa viabilizar o
cumprimento dos deveres estabelecidos no art. 926 do NCPC, assim redigido:
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Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantêla estável, íntegra e coerente.
De fato, observa-se, na análise do NCPC que as teses fixadas pelos Tribunais no
âmbito da resolução de questões repetitivas vinculam os órgãos jurisdicionais inferiores,
permitindo que se crie uma jurisprudência uniforme e coerente.
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A estabilidade e integridade serão alcançadas por meio do amplo debate dos
diversos setores da sociedade tanto para fixação da tese jurídica de caráter vinculante,
quanto para sua superação.
No que se refere ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tal conclusão
é obtida através da análise dos dispositivos abaixo transcritos:
Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive
pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no
prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de
documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação
da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á
o Ministério Público, no mesmo prazo.
§ 1o Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e
conhecimento na matéria.
Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte
ordem:
I - o relator fará a exposição do objeto do incidente;
II - poderão sustentar suas razões, sucessivamente:
a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo
prazo de 30 (trinta) minutos;
b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos
entre todos, sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de
antecedência.
§ 1o Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser
ampliado.
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§ 2o O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os
fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam
favoráveis ou contrários.
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Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados
especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo
revisão na forma do art. 986.
§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de
serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do
julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência
reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por
parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
Art. 927. (...)
§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula
ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou
entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.
De fato, não só os Tribunais, como toda magistratura, sempre tiveram o dever de
manter a jurisprudência uniforme, estável, coerente e íntegra, mas o fenômeno moderno
de repetições de demandas, também denominadas demandas seriais ou em massa gerou
uma enorme dificuldade.
Em primeiro lugar, as demandas seriais geraram um problema de gestão de acervo
para a magistratura. Na primeira instância, o problema não era, em alguns casos, tão
grande pois o Brasil é grande e essas ações ficavam divididas pelo país. Todavia, conforme
as partes interpõem recursos, o problema se agrava, pois os órgãos superiores têm uma
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composição mais enxuta, a exemplo recursos extraordinários, em que poderá haver 100
mil de processos exatamente iguais, para serem julgados por apenas 11 ministros.
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Assim, criou-se uma espécie de julgamento por amostragem, ainda sob a égide do
CPC anterior. Ocorre que isso solucionava a questão de gestão de acervo dos Tribunais,
mas observou-se que o mecanismo criado pelo Código anterior não resolvia a questão de
casos iguais estarem sendo decididos de forma diferentes, afetando diretamente a
isonomia.
Isso porque o STJ ou STF dizia que havia numa determinada hipótese o direito da
parte de ser indenizada de uma determinada forma, ocasionando um sentimento na parte
de que o seu caso seria julgado daquela forma, por ser igual ao decidido pelos Tribunais
Superiores, o que não ocorria.
Foi exatamente esse problema que o NCPC quis solucionar criando técnica de
julgamento por amostragem que servisse tanto para resolver a questão de gestão de
acervo pelos Tribunais, quanto das partes que ficavam sujeitas ao entendimento pessoal
do julgador.
Criou-se, então, a técnica de julgamento de casos repetitivos, listados no artigo 928,
na qual se seleciona alguns processos para julgamento e aplica-se a tese estabelecida pelo
Tribunal para todos os casos semelhantes, de forma a padronizar e uniformizar as decisões,
sendo certo que este artigo destina-se a analisar um desses mecanismos, qual seja o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
2. Requisitos para instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Inicialmente, importante destacar que trata-se de incidente ordinariamente
instaurado no âmbito dos Tribunais de segundo grau, podendo, excepcionalmente, ser
instaurado no STJ e STF.
Trata-se de exceção, pois, nos tribunais superiores, utiliza-se normalmente a técnica
de Recursos especial e Extraordinário repetitivos, de modo que o cabimento de instauração
do incidente de resolução de demandas repetitiva seria apenas em causas de competência
originária ou em que houvesse recurso ordinário dirigido a tais tribunais.
O art. 976 trata dos requisitos de instauração do IRDR:
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
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I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre
a mesma questão unicamente de direito;
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II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Percebe-se, da leitura dos dispositivos que são requisitos cumulativos, sendo que o
inciso I estabelece que deverá ser questão de direito, de modo que os fatos podem ser
distintos.
Entretanto, é de se ressaltar que a diversidade de fatos não pode ser tal que
influencie na aplicação do direito, sendo certo que, havendo fatos diferentes de origem
comum, será cabível o incidente ora analisado.112
Em segundo lugar, nota-se que o inciso I fala em efetiva repetição. Nota-se que não
há que se falar em IRDR de caráter preventivo, isto é, em casos em que se haja apenas um
potencial para gerar questões repetidas.
Este entendimento se fortalece porque a questão, caso julgada sem que houvesse
uma efetiva repetição, seria pacificada sem que houvesse uma ampla discussão, e sem
haver maturidade no debate jurídico. Pouco tempo depois, certamente haveria um novo
argumento que, ao ser levado em consideração, ensejaria a revisão da tese fixada para
resolução daquela questão, e assim sucessivamente, até que o debate estivesse maduro e
completo.
Percebe-se, assim, que o incidente não conseguiria alcançar seu objetivo primordial,
o de evitar decisões diferentes em casos iguais, de modo que não conseguiríamos alcançar
a estabilidade e uniformidade das decisões, dever consagrado no artigo 926.
Insta consignar, ainda que o CPC não estabelece quantos processos são necessários
para que esteja preenchido o requisito da efetiva repetição de processos, o que será
analisado caso a caso.
Passando-se à análise do inciso II, o dispositivo menciona o risco de ofensa à
isonomia e a segurança jurídica. Isso significa que só se admite o IRDR se essas ações
repetitivas estiverem sendo julgadas de forma contraditória ou conflitante, isto é, se houver
divergência de entendimento entre os órgãos julgadores.
112 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. Ed. –
Salvador : Ed. Juspodivm, 2016, Pg. 2229
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Neste sentido, a isonomia fica abalada pois pessoas em mesma situação poderão
obter decisões judiciais diferentes, enquanto a segurança jurídica resta vulnerada em razão
da falta de previsibilidade do resultado da ação.
Além dos requisitos trazidos pelo caput do art. 976, é de se mencionar o requisito
negativo, trazido pelo parágrafo 4º do art. 976:
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Art. 976. (...)
§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva
competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre
questão de direito material ou processual repetitiva.
Se já houve decisão de afetação para julgamento de Recurso Extraordinário ou
Especial repetitivos, não será cabível IRDR, pois o julgamento de tais recursos será
vinculante para os órgãos judiciais em todo território nacional, enquanto o IRDR terá
eficácia vinculante apenas no âmbito do Estado ou Região.
Assim, não haveria qualquer utilidade na fixação de entendimento que será
vinculante apenas no estado ou região quando já há, ou está na iminência de haver, um
precedente vinculante em todo território nacional.
Ademais, a inadmissão do IRDR nesse caso evita possíveis decisões conflitantes ou
contraditórias na fixação de teses jurídicas vinculantes.
Quanto ao último requisito de cabimento do incidente de resolução de demandas
repetitivas, existe relevante controvérsia, pois trata-se de requisito não escrito, qual seja a
necessidade de haver (ou não) pelo menos um processo sobre o tema já em curso no
Tribunal de segundo grau.
Segundo uma parcela da doutrina não há necessidade de haver processo sobre o
tema já em curso no 2º grau. O argumento principal desta corrente é que o NCPC
estabelece que o juiz pode pedir ao Tribunal que instaure o incidente,113 de modo que o
incidente poderia ser instaurado ainda que os múltiplos processos estejam todos em
primeiro grau de jurisdição.
113 Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:
I - pelo juiz ou relator, por ofício;
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Neste sentido, é o entendimento de Luiz Guilherme Marinori114 e Cassio Scarpinella
Bueno115
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Partilha deste entendimento a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, que editou o enunciado nº 22, com a seguinte redação:
Enunciado nº 22: A instauração do IRDR não pressupõe a existência
de processo pendente no respectivo tribunal
Há, no e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decisões acolhendo este
entendimento:
Preliminarmente, tenho que deve ser afastada a tese de não ser
possível a admissão do incidente, arguída por juiz de primeiro grau,
por não estar o feito que originou o incidente em trâmite recursal.
Esta questão foi intensamente debatida nos meios jurídicos,
notadamente pelo Prof. Aluisio Gonçalves de Castro Neves, que
aponta a função específica do IRDR, de DEFINIR TESE JURÍDICA, com
origem no direito alemão (Mustervenfahren), prevenindo
insegurança jurídica. Das discussões travadas, onde inclusive se
apreciou a tese trazida pela Ilustre Procuradora de Justiça, a
conclusão da ENFAM foi a da não necessidade de haver processo em
curso no Tribunal para que o juiz de primeiro grau possa suscitar o
incidente, posto que tal inclusive desvirtuaria o objetivo de
uniformizar as teses a serem aplicadas, evitando a dilatação de
julgamentos contraditórios. Buscando a mens legis verifica-se neste
sentido o Parecer 956/2014 do Senado Federal:
‘- O IRDR somente é cabível diante da existência de recurso ou
processo no tribual ou pode ser instaurado quando em tramitação
perante a primeira instância?
- Parecer nº 956, de 2014, do Senado Federal: ‘Os §§1º, 2º e 3º do art.
988 do SCD desfiguram o incidente de demandas repetitivas. Com
efeito, é nociva a eliminação da possibilidade da sua instauração em
114 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil
comentado. São Paulo : RT, 2015, pg. 914
115 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo : Saraiva, 2015, pg. 578
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primeira instância, o que prolonga situações de incerteza e estimula
uma desnecessária multiplicação de demandas, além de torná-lo
similarà hipótese de uniformização de jurisprudência.’
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Neste sentido, suscita-se mesmo a existência de possível
inconstitucionalidade formal do § único do art 978, por não ter sido
apreciada a alteração em dois turnos pelas Casas do Congresso. Daí
caber ao Judiciário a melhor interpretação e extensão da legimidade
prevista no art. 977, I do CPC, a respeito do incidente suscitado pelo
juiz. Entender-se que o mesmo, verificando a existência de plúrimas
demandas, aguarde até eventual recurso para suscitar o incidente vai
de encontro ao objetivo de se afastar a insegurança jurídica. Neste
sentido, foi aprovado o enunciado 22 da ENFAM, com a seguinte
redação:
22) A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo
pendente no respectivo tribunal.
Assim, tenho que a alegação de ilegitimidade do arguente deve ser
afastada. A tese trazida à análise comporta a admissibilidade do
presente incidente na medida em que se vislumbra que foram
preenchidos os requisitos contidos na legislação processual.
(TJRJ, 26ª Câmara Cível - Des. Relatora Natacha Nascimento Gomes
Tostes Gonçalves de Oliveira – IRDR nº 32321- 30.2016.8.19.0000)
Neste ponto, cabe fazer uma observação sobre o cabimento deste
incidente em casos como este, em que o processo originário nº
0135325-80.2016.8.19.0001, deflagrado por ação de obrigação de
fazer, tramita em primeira instância. É que uma leitura apressada do
parágrafo único do art. 978, do Código de Processo Civil, poderia
levar à conclusão, a meu ver, equivocada, de que o incidente só seria
cabível se suscitado em recurso, remessa necessária ou em processo
de competência originária do Tribunal.
Ocorre que, segundo penso, não faz sentido restringir o seu
cabimento a feitos em trâmite no Tribunal, pois seria um estímulo à
desnecessária proliferação de ações marcadas pela mesma
controvérsia.
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No entanto, a meu pensar, naquele parágrafo único estão expressos
os caos em que o próprio colegiado competente para decidir o
incidente julgará a questão constitutiva do mérito dos processos
originários, o que não acarretará supressão de instância, nem
significa dizer que o incidente não seja cabível se suscitado em caso
como este.
Aliás, o art. 977, I, prevê expressamente a legitimidade do juiz para
provocar instauração do incidente ao Presidente do Tribunal e, neste
caso, a todas as luzes, feito o pedido por Juíza de Direito em ação de
obrigação de fazer em fase de citação, sem que tenha sido nela
interposto qualquer recurso, é de se afirmar, desde já, que não
poderá ocorrer a avocação) do parágrafo único do art. 978 do Código
de Processo Civil, porque o incidente se originou de processo que
tramita em primeira instância, a qual não pode ser suprimida e, por
isso, excluída fica a competência para julgar o feito originário.
Então, segundo penso, já que o Código de Processo Civil prevê a
possibilidade de juiz pedir a instauração do incidente, é
desnecessária a existência prévia de recurso ou ação originária no
tribunal, que, neste caso, julgará apenas o incidente, fixando a tese
jurídica. Em outros termos, dar-se-á aqui uma cisão cognitiva, pois
compete a este Órgão julgar apenas o incidente e ao primeiro grau
julgar a causa contida no feito originário. (TJRJ, Órgão Especial, Des.
Relator Nildson Araújo da Cruz – IRDR nº. 002320597.2016.8.19.0000)
No entanto, parte da doutrina entende que seria preciso que existisse pelo menos
um processo instaurado perante o 2º grau. No 1º grau já haverá uma multiplicidade, senão
não haveria preenchimento do requisito do inciso I do art. 976. Entretanto, no Tribunal de
2º grau deverá haver pelo menos 1 processo em curso.
É neste sentido as lições de Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha:116
Deve, enfim, haver comprovação de divergência apta a gerar o IRDR:
o tribunal está a processar recursos ou remessas necessárias relativos
116 DIDIER JUNIOR. Fredie e DA CUNHA. Leonardo Carneiro, Curso de Direito Processual Civil, Volume
3, 14ª ed. - Salvador : Ed. Juspodivm, 2017, pg 627.
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a sentenças proferidas em sentidos divergentes, com risco à isonomia
e à segurança jurídica.” Diferente é a hipótese de o tribunal depararse com processos originários repetitivos. Nesse caso, há o risco
potencial de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, podendo ser
admitido o IRDR. Nos processos originários, os casos já estão no
tribunal, já estando presente o potencial risco à isonomia e à
segurança jurídica, sendo conveniente prevenir a divergência
jurisprudencial, com o que se atende aos deveres de uniformidade,
estabilidade, integridade e coerência de que trata o art. 926 do CPC.
Ainda é preciso que haja causa pendente no tribunal. O IRDR é
instaurado a partir de um caso que esteja no tribunal, seja um
processo originário, seja um recurso (inclusive a remessa necessária).
Este também o entendimento dos ilustres professores Alexandre Câmara117 e
Daniel Assumpção118.
Isso porque existem dois tipos de técnicas, para resolução de demandas repetitivas
no Direito Comparado, quais sejam, (i) procedimento modelo e (ii) causa piloto.
O procedimento modelo tem inspiração na técnica alemã. Aqui, existem vários
processos repetidos e todos são paralisados, instaurando-se um procedimento para decidir
a questão em tese, abstratamente, no Tribunal. Após o julgamento em abstrato, os
processos suspensos voltam a tramitar para que os juízes apliquem aquela tese fixada aos
casos concretos.
Já a causa piloto tem origem inglesa (test claim) e, nesse mecanismo, seleciona-se
um processo dentre aqueles repetidos e suspende-se os demais. Julga-se o processo
selecionado e a decisão proferida nesse caso será utilizada como base para construção das
decisões nos demais processos repetidos.
Para esta corrente doutrinária, foi mecanismo da causa piloto o adotado para o
julgamento do IRDR, de modo também é preciso que haja um processo já em curso no
Tribunal, pois não haverá definição da tese em abstrato, mas sim no caso concreto, haja
vista o disposto no art. 978, parágrafo único.
117 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo : Atlas, 2015, pg. 479

118 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. Ed. –
Salvador : Ed. Juspodivm, 2016, pg 2232
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Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo
regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização
de jurisprudência do tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente
e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa
necessária ou o processo de competência originária de onde se
originou o incidente.
Verifica-se, portanto, que o incidente se origina em um recurso, remessa necessária
ou processo de competência originária – ou seja, já há um processo no Tribunal para ser
instaurado o IRDR.
Para esta corrente, o fato do juiz de 1º grau poder solicitar ao Tribunal a instauração
do IRDR se justifica em razão da possibilidade dos juízes notarem, antes do Tribunal, que
aquela demanda é muito repetida. Isso porque pode ser que já haja mil ações em 1º grau
e no 2º grau chegou apenas algumas poucas demandas, de modo que, no Tribunal, ainda
não foi identificando aquela ampla repetição, com decisões divergentes.
Para o prof. Alexandre Câmara, se o entendimento não fosse este, estaríamos diante
de uma situação de inconstitucionalidade.
Isso porque, é entendimento assente no STF119 que competência de tribunal não
pode ser estabelecida por lei ordinária, mas apenas por norma constitucional, ou seja, seria
necessário uma Emenda Constitucional à Constituição Federal ou Estadual.
Analisando o art. 108 da Constituição Federal,120 que estabelece a competência de
Tribunais Regionais Federais, percebe-se que não há qualquer alusão a julgamento de
119 ADI 3.140, Min. Rel. Cármen Lúcia, julgado em 10.5. 2007; ADI 2797-2/DF Min. Rel. Sepulveda Pertence,
julgado em 15.9.2005
120 Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
I - processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos
crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral;
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal;
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IRDR, mas apenas para julgar recurso, remessa necessária e processos de competência
originária.
Todavia se, no bojo desses processos ou recursos, para os quais são competentes,
surgir algum incidente, terão os Tribunais competência para julgá-los, pois trata-se de
mero acessório ao processo ou recurso.
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Assim sendo, só há competência do Tribunal para julgar o IRDR se este for
instaurando no interior de um processo ou recurso para o qual tenha competência,
devendo o legitimado que requerer a instauração do incidente indicar os processos ou
recursos em curso no Tribunal.
Importante observar que, se os recursos, remessas necessárias ou processos de
competência originária, em curso no Tribunal, já tiverem sido julgados, não caberá
instauração do IRDR. Isso porque, quando o tribunal for julgar o IRDR, ele vai julgar
também o caso concreto. Se o caso concreto já foi julgado, não caberá o IRDR.
Por fim, é de se salientar que o §3º do artigo 976 determina que “a inadmissão do

incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o
incidente novamente suscitado”.
4. Considerações Finais
Por todo o exposto, nota-se que o Novo Código de Processo Civil estabeleceu
requisitos específicos para cabimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
instrumento que compõe o Microssistema de Resolução de Demandas Repetitivas e que
visa ao atingimento da isonomia e segurança jurídica. Todavia, ainda paira certa
controvérsia doutrinária acerca de um de seus requisitosde cabimento: a necessidade (ou
não) de já haver processo sobre o tema em curso no Tribunal, quando do pedido de
instauração.
Bibliografia Consultada
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e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício
da competência federal da área de sua jurisdição.
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COMPETÊNCIA RELATIVA OU ABSOLUTA: A REGRA DE COMPETÊNCIA PARA O
JULGAMENTO DA AÇÃO POPULAR SEGUNDO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
164.362 E O MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA
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Resumo: O presente artigo analisa, à luz da dicotomia competência relativa/absoluta, o
entendimento tradicional do STJ a respeito da regra de competência territorial aplicável às
ações populares em confronto com a posição adotada pelo tribunal no julgamento do
Conflito de Competência 164.362/MG. Esse cotejo será útil para demonstrar a atualidade
da noção de microssistema de tutela coletiva, capaz de conferir maior segurança à
definição do foro competente para o julgamento das ações coletivas, gênero do qual fazem
parte as ações populares.
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Ação popular. Competência relativa. Competência
absoluta. Microssistema de tutela coletiva.
Sumário: Introdução. 1. O entendimento tradicional do STJ sobre a regra de competência
para a ação popular: competência territorial relativa, foros concorrentes e perpetuação da
jurisdição. 2. A distinção realizada no julgamento do CC 164.362: recurso à regra de
competência territorial absoluta típica do microssistema coletivo. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
As regras de competência são classificadas em absoluta ou relativa segundo o
regime jurídico que lhes é aplicável. De um lado, as regras de competência absoluta são
fixadas para atender a interesse público, não pode ser alterada pela vontade das partes,
conexão ou continência, e a sua inobservância (incompetência absoluta) pode ser alegada
a qualquer tempo, podendo inclusive ser reconhecida de ofício pelo juízo. De outro, as
regras de competência relativa destinam-se a atentar a interesse precipuamente particular,
podem ser modificadas pela vontade das partes, inércia, conexão ou continência, e seu
descumprimento apenas pode ser alegado pelo réu na contestação, sob pena de preclusão
e prorrogação da competência do órgão julgador121.
Tradicionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não aplica a regra
de competência absoluta que norteia o microssistema de tutela coletiva à definição de
121 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 54-55.
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 1, p. 203-206.
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competência para processamento e julgamento da ação popular. Diferente de outras ações
coletivas, a ação popular não tem se submetido à regra de competência absoluta que
aponta o foro do local do dano como competente para seu julgamento (art. 2º, Lei
7.347/85), prevalecendo em inúmeros casos a concepção de que esse mecanismo
processual seria regido pelas regras de competência do Código de Processo Civil, de
caráter relativo. Resulta disso que nos conflitos de competência submetidos ao STJ
costuma-se decidir pela perpetuação da jurisdição no foro em que proposta a ação pelo
autor popular, usualmente o de seu domicílio.
Diverge dessa tendência jurisprudencial a decisão do STJ no Conflito de
Competência nº 164.362. Ainda que esse julgado não represente a superação da
jurisprudência do tribunal, em razão de ter contado com fundamentação específica e
repleta de peculiaridades diante do conflito de direito material posto em juízo, sinaliza
como a postura histórica do tribunal de recorrer à regra de competência relativa do CPC
para disciplinar a ação popular propicia a quebra de integridade do microssistema de tutela
coletiva, ao qual se aplica a regra de competência absoluta prevista no art. 2º, da Lei
7.347/85.
Este artigo pretende se debruçar sobre essa falta de integridade do microssistema
de tutela coletiva ocasionada pelo entendimento tradicional do STJ e desnudada pelo
julgamento do CC 164.362. Para isso, será brevemente resgatado o entendimento histórico
do tribunal a respeito da competência da ação popular e seus fundamentos. Em seguida,
serão abordados os argumentos e peculiaridades que justificaram a distinção realizada no
CC 164.362. Por fim, apontaremos como o problema posto ao tribunal nessa ocasião não
existiria caso o STJ já aplicasse de maneira uniforme a regra de competência do
microssistema de tutela coletiva às ações populares.
1.O ENTENDIMENTO TRADICIONAL DO STJ SOBRE A REGRA DE COMPETÊNCIA PARA
A AÇÃO POPULAR: COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA, FOROS CONCORRENTES
E PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO
A Lei 4.717/65 não traz regra de competência de foro. Aponta somente a regra de
que deve ser processada e julgada a ação popular pelo juízo de primeira instância da Justiça
comum estadual ou federal a depender do ente federativo envolvido. Diante da lacuna
legal, nos conflitos de competência submetidos a seu julgamento o STJ aplica
subsidiariamente as regras de competência de foro do Código de Processo Civil, baseandose no art. 22, da Lei 4.717/65.
Assim, quando a União, por exemplo, é ré, aplicava o art. 99, I, do CPC/73, em
conjunto com o art. 109, §2º, da CRFB, de modo que o autor poderia propor a ação em
diversos foros concorrentemente competentes, à sua escolha: foro de seu domicílio, foro
do local do ato ou fato que deu origem à demanda, foro da situação do bem, ou no Distrito
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Federal. Essa regra se mantém hoje com o art. 51, parágrafo único, do CPC e a não
modificação do art. 109, §2º, CPC. Em outros casos, quando a ação não envolve ato federal,
mereceriam aplicação as regras de competência territorial ordinárias do CPC.
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De todo modo, em ambos os casos o tribunal recorre a regras de competência
territorial do CPC (em conjunto com a regra constitucional da União), o que conduz à
constatação de que existem múltiplos foros concorrentes e, em última análise, à aplicação
da regra da perpetuatio iurisditionis. Assim, decide-se usualmente que prevalece a
competência do foro em que proposta a ação popular, já que segundo o art. 43 do CPC a
competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial122.
Esse entendimento do STJ tem por pano de fundo o argumento de que a ação
popular é remédio previsto na CRFB como direito fundamental e cujo manejo garante à
coletividade a oportunidade de controlar os atos dos governantes e de tutelar o patrimônio
público. Nessa esteira, a competência para examinar a ação deveria ser daquele foro em
que houvesse menor dificuldade de exercício por parte do autor popular, privilegiando o
exercício da cidadania. Forte nessa premissa, o tribunal não recorre ao microssistema de
tutela coletiva – que em geral prevê regras de competência territorial absoluta (art. 2º, Lei
7.347/1985, art. 209, Lei 8.069/1990, art. 80, 10.741/2003) –, mas ao CPC, como já apontado,
transformando a competência territorial da ação popular na única competência relativa de
todo o microssistema coletivo123.
2.A DISTINÇÃO REALIZADA NO JULGAMENTO DO CC 164.362: RECURSO À REGRA
DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA TÍPICA DO MICROSSISTEMA COLETIVO
No Conflito de Competência 164.362 figuraram como suscitado e suscitante,
respectivamente, o juízo da 2ª Vara Federal de Campinas e a 17ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado de Minas Gerais. A ação popular que originou o conflito foi proposta
contra a União, o Distrito Federal, o Estado de Minas Gerais e a Vale S/A, baseava-se no
desastre ambiental deflagrado pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em
Minas Gerais, e buscava, em síntese, a condenação dos réus a recuperar o meio ambiente
degradado, a pagar indenização por danos materiais e morais e arcar com multa ambiental.
122 Esse foi o entendimento adotado no CC 47.950, relatado pela Min. Denise Arruda, julgado em
11/04/2007, e no CC 107.109, relatado pelo Min. Castro Meira, julgado em 24/02/2010, ambos da Primeira
Seção.
123 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de processo coletivo: volume único. Salvador: JusPodivm,
2020, p. 191: “O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, tem entendimento diverso, determinando a
aplicação por analogia das regras do Código de Processo Civil e transformando a competência territorial da
ação popular na única competência relativa de todo o microssistema coletivo, também havendo opinião
doutrinária nesse sentido.”.
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Esse aspecto – tratar-se de ação fundada no desastre ambiental de Brumadinho/MG
– foi decisivo para que a conclusão da corte no caso.
Inicialmente, o Min. Relator Herman Benjamin apresentou voto de acordo com a
jurisprudência tradicional do STJ e com o próprio parecer do Ministério Público no caso.
Partia do reconhecimento de que a ação popular é importante instrumento colocado à
disposição de qualquer cidadão pelo art. 5º, LXXIII, da CRFB, como verdadeiro direito
político fundamental, razão por que não se deveria restringir o seu exercício. Assim, o voto
inicialmente apresentado recorria às regras de competência territorial do CPC combinadas
com as disposições constitucionais para evitar a conclusão de que seria incompetente o
foro em que proposta a ação, em Campinas, e declarada a competência do foro do local
do ato, em Minas Gerais, o que poderia dificultar a atuação do autor popular, domiciliado
em Campinas.
Apontava-se ser o caso de aplicação do art. 99, I, do CPC, em conjunto com o art.
109, §2º, da CRFB, de tal modo que o autor poderia propor a ação no foro do seu domicílio
– como fez -, no do local do ato ou fato, no da situação do bem ou do Distrito Federal. E,
tratando-se de regras de competência relativa, a questão se resolveria pela perpetuação
da jurisdição. Ou seja, sendo inviável a alteração de ofício da competência firmada por
ocasião da distribuição da inicial, seria o caso de reconhecer a competência do Juízo
suscitado, em Campinas, local em que proposta a ação e domiciliado o autor popular.
No entanto, a manifestação do Ministro Og Fernandes divergiu da solução
inicialmente aplicada pelo relator. O voto divergente apontou que o entendimento
tradicional que aplica a regra de competência relativa dos arts. 51 e 52 do CPC em conjunto
com o art. 109, §2º, da CRFB, para disciplinar a ação popular pode sofrer restrições e essa
restrição se justificava no caso concreto por algumas razões. Primeiro porque a tragédia
ocorrida em Brumadinho demandaria solução prática diversa a fim de atender à população
atingida. Segundo porque a suposta dificuldade de participação do autor popular
domiciliado em Campinas/SP na instrução seria menos onerosa que o incremento de
custos financeiros e práticos de realização da instrução, considerando a complexidade
técnica do caso e o enorme número de vítimas.
Diante disso, o relator, Min. Herman Benjamin, ajustou seu voto e fez uma distinção
do caso concreto em julgamento em relação à jurisprudência tradicional do STJ, apontando
em síntese, que o fato de a ação popular no caso coexistir com diversas outras ações
populares e ações civis públicas e inúmeras ações individuais versando sobre o mesmo
desastre ambiental demandaria solução diversa, qual seja, o reconhecimento da
competência do local do fato. Chegou-se a falar que “é mais razoável determinar que o
foro competente para julgamento desta Ação Popular seja o do local do fato”.
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Na fundamentação, o Min. apontou que, como a Lei da Ação Popular não traz
definição do foro competente, à época de sua edição, em 1965, utilizava-se
subsidiariamente as regras do CPC. Depois, com a promulgação da Lei 7.347/85 passou a
ser adequada a aplicação das regras de competência da ação civil pública aos processos
coletivos. Daí que deveria ser aplicado o art. 2º, da Lei 7.347/85, e reconhecida a
competência do foro do local do dano, a qual se mostraria mais adequada inclusive por
facilitar a colheita mais célere das provas e seu exame no contexto da sua produção, além
de favorecer a defesa do próprio interesse material coletivo tutelado por meio da ação sem
prejudicar o autor da ação popular, domiciliado em local distante do fato, tendo em vista
o processamento eletrônico do feito.
A aplicação do art. 2º, da Lei 7.347/85, se deu com o expresso reconhecimento de
que ele traz regra de competência absoluta, o que justifica o reconhecimento da
incompetência de ofício. Curiosamente, contudo, a ementa afirma que “em se tratando de
competência concorrente, deve ser eleito o foro do local do fato” e o acórdão em diversas
passagens que a distinção feita no caso se deve à existência de múltiplas ações individuais
e coletivas sobre o mesmo evento danoso e ao fato de se tratar de desastre ambiental.
Ora, se o caso é de aplicação do art. 2º, da Lei 7.347/85, não haveria que se falar em
foros concorrentes nem da razoabilidade ou conveniência de eleição do foro do local do
dano para processar a julgar a ação popular. Como o caso tratava de conflito entre vara de
Campinas e vara federal localizada em Belo Horizonte, e o local do dano foi Brumadinho,
em Minas Gerais, o juízo de Campinas era, em verdade, absolutamente incompetente
segundo a regra da Lei da Ação Civil Pública.
Em resumo, a distinção feita pela Primeira Seção do STJ no julgamento do CC
164.362 leva ao seguinte cenário. Quando o caso for de ação popular isolada, aplica-se,
para privilegiar o exercício do direito de ação pelo autor popular, a regra de competência
territorial relativa do CPC combinada com a disciplina constitucional do art. 109, §2º, de
modo que cabe ao autor escolher um dos foros concorrentemente competentes para a
causa, ao qual se dirigirá a inicial e em que se perpetuará a jurisdição. Quando se tratar de
ação popular em matéria ambiental e concomitante a diversas outras ações coletivas e
individuais sobre o mesmo fato, aplica-se, para privilegiar a tutela do interesse material
subjacente ao processo, a regra de competência absoluta do art. 2º, da Lei 7.347/85,
viabilizando o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo em que proposta a
ação caso não seja o do local do dano.
Esse cenário, embora possa parecer conveniente ou razoável do ponto de vista
prático, não parece se justificar do ponto de vista do sistema jurídico da tutela coletiva.
Primeiro porque a regra de competência para a ação popular deve ser reconduzida
ao sistema de tutela coletiva não apenas quando a ação for simultânea a outras sobre o
225

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

mesmo fato. A regra do art. 2ª da Lei 7.347/85 não faz distinção em relação à matéria
envolvida nem coloca como requisito a existência de processos simultâneos. E a ação
popular, mesmo quando isolada, não deixa de ser ação coletiva. Mesmo quando proposta
isoladamente continua o autor popular sendo legitimado extraordinário e permanece o
interesse material protegido pela ação sendo de titularidade coletiva.
Segundo porque a aplicação subsidiária da regra de competência relativa do CPC e
da Constituição com base no fato de a ação popular ser garantia processual fundamental
presente no art. 5º da CRFB não se justifica quando contraposta essa ação com outras do
sistema de tutela coletiva. A ação civil pública também é garantia fundamental prevista no
art. 5º, da CRFB, e nem por isso se cogita de afastar a aplicação do art. 2ª da Lei 7.347/85
para reconhecer a possibilidade de propositura da ação no foro de domicílio do autor
mesmo quando outro for o foro de local do dano. Ainda que se argumente que a
legitimidade da ação civil pública é mais restrita que a da ação popular – conferida nesse
caso a qualquer cidadão – na prática o que se verifica é que a ação civil pública é um dos
principais, senão o principal, instrumentos processuais coletivos de controle dos atos do
Estado e proteção de interesses transindividuais.
Melhor seria, portanto, que o STJ aderisse à tendência doutrinária de aplicar de
maneira uniforme à ação popular a regra de competência territorial absoluta do
microssistema de tutela coletiva, o que conferiria unidade e integridade a esse sistema124.
A proximidade do juízo do local do dano (ou do ato ou omissão questionado na ação,
quando em jogo tutelas preventivas e de remoção do ilícito) propicia maior facilidade para
colheita das provas e viabiliza sua avaliação no contexto da sua produção em todos os
casos e não somente quando há várias ações sobre o evento, razão pela qual foi editada a
regra do art. 2º, da Lei 7.347/85 (e o art. 209, da Lei 8.069/90).
124 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 11. ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, v. 4, p. 133-134: “É preciso destacar a redação do art. 209 do ECA, que, em
vez de falar em ‘local do dano’, opta pela locução ‘local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão’.
Assim, prevê-se a competência para ações preventivas e de remoção do ilícito, que não pressupõem o
dano, como as ações inibitórias (art. 497, parágrafo único). Essa regra deve ser aplicada a todo o
microssistema da tutela jurisdicional coletiva. (...) Embora a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965, art. 5º),
somente cuide da competência em razão do juízo, reputa-se aplicável a essa demanda a regra de
competência territorial absoluta do foro do local do dano, exatamente em razão da premissa, defendida
neste curso, de que existe um microssistema de tutela jurídica coletiva.”. No mesmo sentido, NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2018, p. 251: “Registre-se por fim que a regra que determina o local do dano é a regra geral para as ações
coletivas, mas que será afastada no caso concreto na hipótese em que a demanda coletiva versar sobre
matéria tutelada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a competência será do local do ato ou
da omissão (art. 209 da Lei 8.069/90 – ECA) ou quando tutelar direito de idoso, quando a aplicação será do
local de seu domicílio (art. 80 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso)”.
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CONCLUSÃO
O presente trabalho se debruçou sobre a decisão proferida pela Primeira Seção do
STJ no julgamento do Conflito de Competência 164.362. Ilustrou-se como o tribunal,
confrontado com a omissão legal da Lei 4.717/65 a respeito da competência territorial para
processamento e julgamento da ação popular, estabeleceu uma bifurcação no regime
jurídico desse instrumento de tutela coletiva.
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De um lado, se o caso for de ação popular isolada, seria aplicável o entendimento
tradicional, que busca suprir a lacuna por meio de recurso ao Código de Processo Civil e
suas regras de competência territorial relativa, o que acaba por privilegiar a escolha feita
pelo autor no momento da propositura da ação, independente do local em que ocorreram
os fatos narrados na inicial. De outro, se o caso for de ação popular em matéria ambiental
concomitante a múltiplas outras ações, individuais e coletivas, sobre o mesmo fato, devese buscar a solução dentro do microssistema coletivo, aplicando-se a regra de competência
territorial absoluta do art. 2º, da Lei 7.347/85.
Além disso, fez-se uma análise crítica da decisão à luz da noção de microssistema
de tutela coletiva. Assim, salientou-se que, se o próprio STJ já adotasse o entendimento
generalizado de que a competência territorial das ações coletivas, aí incluída a ação
popular, é absoluta, não teria sido necessário recorrer a argumentos de maior fluidez e
menor densidade normativa, como razoabilidade ou adequação, para justificar a
competência do juízo de Minas Gerais para julgar a ação que versa sobre o desastre
ambiental de Brumadinho.
Em seguida, argumentou-se que a manutenção da regra apartada de competência
territorial relativa para as ações populares isoladas com objetivo de privilegiar a escolha a
cargo do autor coletivo não se justificaria. A uma porque a ação popular, mesmo quando
isoladamente proposta, continua sendo instrumento de tutela coletiva, manejado por
legitimado extraordinário na defesa de interesse material que não é de sua titularidade. A
duas porque a ação civil pública também é garantia processual fundamental, prevista no
art. 5º, da CRFB, e para essa espécie da ação não se cogita de excepcionar a regra legal
prevista no sistema coletivo para o caso em que é isoladamente proposta.
Buscou-se mostrar, assim, que o tribunal perdeu a oportunidade de manifestar
entendimento que conferiria maior integridade ao sistema processual coletivo, regido, em
matéria de competência, principalmente pelo art. 2º, da Lei 7.347/85125.
125 Parece concordar com nossa posição, NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de processo coletivo:
volume único. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 191: “Uma vez determinada a competência do primeiro grau
de jurisdição para o julgamento da ação popular, que é a regra, aplica-se a previsão do art. 5º da LAP, que
deixa curiosamente de fixar a competência do foro (territorial). (...). Vejo duas possibilidades para resolver a
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Resumo: O presente artigo tem objetivo explanar como a pandemia do Coronavírus como
ela tem afetado e poderá influenciar futuramente as relações trabalhistas. Além de ter um
efeito significativo na economia, a pandemia, no tange o direito trabalhista, resultou em
diversas mudanças na relação patrão/ empregado, com redução das jornadas, concessão
de férias, trabalho remoto, banco de horas, redução de salários e a suspensão, paralização
de contratos de trabalho, entre outras medidas que afetaram diretamente a mão de obra
brasileira. Diante deste contexto, como as medidas provisórias formuladas pelo Governo
Federal nas relações de trabalho durante o momento mais critico da pandemia, irão afetar
a retomada do chamado “novo normal”?
Palavra-Chave: “Relações Trabalhistas”; “Direito do Trabalho”; “COVID19”
INTRODUÇÃO
Quando se ouviu pela primeira vez sobre um vírus chamado COVID-19, e ainda
que este mesmo vírus se tornara uma emergência mundial pela Organização Mundial da
Saúde (OMS)126, em Janeiro de 2020, não tínhamos ideia da dimensão que este fato
tomaria. Mais de 80 países fechando suas fronteiras, e ordenando o fechamento de
empresas, todo o comércio e escolas, e instruíram que sua população permanecesse em
casa sob isolamento absoluto.

O governo brasileiro, com as Medidas Provisórias 927/2020 e 936/2020, flexibilizou
providências urgentes, dispensando negociações prévias com o sindicato, dispondo ainda
sobre a suspensão do contrato de trabalho, antecipação de férias individuais e coletivas,
feriados, o trabalho remoto, banco de horas e ainda o saque antecipado do FGTS, tendo
em vista a preservar o emprego e a renda.
Contudo, mesmo com medidas tão drásticas nas relações contratuais, muitas
empresas tiveram consideráveis números de demissão, sendo que diante do fechamento
dos serviços não essenciais diversas tiveram que fechar suas portas.
126 Disponivel em < https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-declara-emergencia-de-saudepublicaglobal-por-surto-de-coronavirus,70003178909 >
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Tendo em vista os dias atuais, com um olhar no horizonte de retomada econômica,
com a geração de empregos, nascem questionamentos quanto como estarão as relações
trabalhistas após a pandemia? Como será regulamentada tendo em vista as divergências
entre o disposto na MP 927/2020 e a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)?
São diversos os questionamentos, contudo o presente artigo objetiva demonstrar
um panorama geral acerca dos desdobramentos das relações trabalhistas dento do
contexto da pandemia.
1.A FUNÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NA DEFESA DO TRABALHADOR
A função do direito do trabalho pra com o empregado vai além da tutela da parte
mais fraca numa relação trabalhista. A corrente doutrinária prevê ao Direito do Trabalho
um princípio que firma um eixo jurídico entre as regras e valores, tendo por visão a
proteção de condições sociais, econômicas e ambientais não apenas do trabalhador em si,
mas também de sua família.
Dessa forma, podemos afirmar que o direito do trabalho possui ao todo cinco
funções, quais sejam, econômica, social, conservadora, coordenadora e tutelar.
A função social do trabalho na vida do trabalhador está diretamente ligada a
dignidade da pessoa humana, responsabilidade, moralidade sendo estes os alicerces deste
conceito. A ciência jurídica enaltece o valor socia do trabalho, o que implica na correlação
entre a ideia de propriedade absoluta e o poder hegemônico do empregador, pois a
dignificação da pessoa que trabalha se encontra no que o trabalho que lhe assegura uma
vida digna a ser vivida.
Leciona Amauri Mascaro Nascimento que, “as leis trabalhistas não teriam outra
função senão a de aparentar a disciplina da liberdade; na verdade, a de restringir a
autonomia privada coletiva e impedir as iniciativas, que, embora legitima, possam significar
de algum modo a manifestação de um poder de organização e de reivindicação dos
trabalhadores”, em outras palavras, o direito trabalhista, além das funções que lhe
compete, possui também uma cunho conservador, tendo sido visto por algumas correntes
como um instrumento de opressão do Estado em prol da classe dominante como forma
de dificultar ou impedir os movimentos operários.
Alguns autores veem o direito como um instrumento de coordenação entre
interesses representados por duas forças contrárias, sendo a primeira o capital e a segunda
o trabalho. Dessa forma, a função do direito do trabalho é coordenar os interesses de
ambas as partes empregador e empregado, sem levar em consideração a situação de
vulnerabilidade ou hipossuficiência do empregado.
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Com isso, podemos chegar à conclusão que o direito do trabalho possui como
foco principal a correção de possíveis desigualdades sociais que os empregados possuem
em relação ao seu empregador, que na maioria das vezes são as empresas bem
estruturadas que deixam em desvantagens os mais fracos, sendo este o objetivo das leis
trabalhistas juntamente com o direito constitucional, dando segurança jurídica àqueles que
a procuram.
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2.AS ALTERAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
É sabido que no ano que 2020 devido a crise mundial do Coronavírus, o Governo
Brasileiro editou medidas que, ao momento vivido à época, se mostravam como eficazes
para desacelerar e quiçá amenizar o impacto nas empresas e no comércio brasileiros,
editando dessa forma as Medidas Provisórias 927/2020 e 936/2020.
A Medida Provisória 927/2020, que entrou em vigor em 31 de dezembro de 2020,
reconheceu o estado de força maior previsto no art. 501 da CLT, decorrente da paralisação
das atividades não essenciais, visando das alternativas para tentar manter os empregos
nesse período. Sendo como única opção do empregador, diante da situação de força maior
foi a redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos salários dos empregados, com a redução
proporciona à jornada de trabalho, respeitando o salário-mínimo, enquanto durasse a força
maior, ou seja, a pandemia.
Como medidas para a manutenção dos empregos e postos de trabalho durante a
calamidade pública decretada, a redução do salário proporcional à jornada de trabalho
mediante ajuste prévio patrão e empregado, além da suspensão dos contratos de trabalho
para realização de curso em prazos diversos daqueles previstos no art. 476-A da CLT, sem
a exigência de contato com os sindicatos ou norma coletiva, mediante apenas ajuste
expresso do empregado.

A Medida Provisória 936/2020, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas complementares para o enfrentamento
do estado de calamidade pública. Conforme seu art.12, foi admitido no caso de impacto
amplo na renda, o acordo individual e a negociação coletiva.
As presentes medidas são se portam como excepcionais sendo adotadas por conta
da calamidade que o país se encontrava, com uma intensa participação do Estado e com
uma superposição de normas de direito privado e direito público, exigindo cautela na sua
aplicação e interpretação.
Com a retomada econômica, alguns dispostos nas normas supracitadas mostramse em desacordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com isso, resta a dúvida
com ralação aos novos contratos de trabalho firmados no pós-pandemia, se os direitos
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dos trabalhadores retornarão ao seu status a quo, ou se diante das medidas emergenciais,
a legislação trabalhista passará novamente por uma reformulação, de modo à se adequar
ao novo contexto social que nos encontramos.
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2.1. Antecipação da concessão das férias individuais e coletivas
A concessão de férias individuais ou coletivas, sobreveio como uma das medidas
para salvaguardar as relações de emprego e reduzir de alguma forma os impactos
econômicos no país.
As férias anuais é um direito fundamental de qualquer empregado, entretanto a
escolha do período em que são desfrutadas compete exclusivamente ao empregador,
conforme art. 134 da CLT., vejamos:

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só
período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado
tiver adquirido o direito

§2º. A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas
de registro dos empregados
Contudo, no contexto em que nos encontrávamos, o período de férias atenderia
aos interesses do empregador, tendo em vista a desnecessidade de manter todos os
empregados trabalhando, e também devido as medias impostas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) de não aglomeração, permitiu a dispensa das formalidades previstas em
lei.
As férias, segundo a medida provisória, não poderiam ser concedidas em período
inferior a cinco dias, podendo incidir sob o período aquisitivo mesmo que incompletos.
Contudo, o empregado ficará devendo ao empregador férias que deveriam ser pagas
quando da retomada das atividades, e apenas após ao integral pagamento do período de
férias antecipado, passaram a contar novo prazo para concessão de novas férias.
Durante a pandemia os trabalhadores que permaneceram na linha de frente na
batalha contra o Coronavírus, também sofreram alterações em seu regime de férias,
mesmo sendo em regime diferente do empregado “normal”, o empregador poderia
suspender as férias em curso, com antecedência de 48horas, ante a situação emergencial.
Ao analisarmos as medidas podemos ver o ponto positivo quanto as mudanças
relativas à redução de equipes fisicamente no ambiente de trabalho, evitando
aglomerações e possíveis contágios em massa. Em contrapartida, houve uma significativa
redução na força de trabalho, o que acarretou na paralização de setores, desajustes
financeiros nos caixas dos empregadores devido a necessidade de antecipação de natureza
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pecuniária àqueles empregados que tiveram as férias antecipadas, o que ocasionou no
fechamento de diversas empresas e comércios, juntamente com a demissão dos
empregados.
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Atualmente, publicada no Diário Oficial da União (DOU), temos a Medida Provisória
1046/2021, que permitirá a antecipação das férias individuais, pelo prazo de 120 (cento e
vinte dias), devendo ser informado ao empregado com antecedência de no mínimo 48h,
por escrito ou por e-mail, com a indicação do período à ser gozado. Durante o período de
vigência da medida, o empregador ainda poderá suspender
férias e licenças não
remuneradas dos profissionais da área da saúde ou desempenham funções essenciais,
mediante comunicação formal por escrito, ou preferencialmente, por e-mail, ao
trabalhador.
Deve o empregador realizar o pagamento do terço constitucional, após a sua
concessão até a data que em é devida a gratificação natalina.
Na hipótese de pedido de demissão, como previsto em medidas anteriores, as
férias antecipadas antes do período aquisitivo, serão devidas pelo empregado ao
empregador, devendo ser descontadas das verbas rescisórias devidas.
Como podemos observar, as medias desfavorecem o trabalhador de forma
vigorosa, pois em um primeiro plano, não é imposto ao empregado o gozo de férias fora
de seu período aquisitivo, e posteriormente em caso de dispensa ou pedido de demissão,
tais períodos de férias compulsórios são descontados de suas verbas rescisórias.
Dessa forma, cria-se uma expectativa de que esta determinação, em um póspandemia, retorne ao estipulado na CLT de forma que garanta aos trabalhadores direitos
constitucionalmente garantidos.

2.2 Home office ou teletrabalho
O trabalho realizado de forma remota, ou popularmente chamado de home-office,
tornou-se uma prática popular entra as empresas, como um meio alternativo ao
afastamento de sua força laboral. A possibilidade do trabalhador realizar as atividades
relativas ao seu dia-a-dia laboral, já era previsto no art. 6º e 75-B da CLT, contudo poucas
empregas eram adeptas de tal medida.
Esse estilo de trabalho traz encargos aos empregadores que deverão arcar com a
estrutura e equipamentos necessários ao empregado realizar efetivamente o trabalho de
forma remota, necessário também a assinatura de um termo confirmando a anuência da
migração do trabalho presencial ao remoto assinado por patrão e empregado, sendo
discriminado os materiais que a empresa fornecerá.
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Os empregados em home office, conforme preceitua o art. 62 da CLT, reforçado
pelo art. 4º, §1º da MP 927, está dispensado do controle de jornada. O teletrabalho a
principio não terá direito às horas extras.
A medida trouxe uma maior adesão por grandes empresas do teletrabalho,
contudo como todo o trabalho, também se verificou pontos negativos quanto a aplicação
da medida, como por exemplo, a sobrecarga de trabalho devido a flexibilidade que esta
modalidade comporta. Isso nos alerta para a necessidade de garantias aos empregados,
uma vez que não há barreiras, o cenário virtual passa a ser uma nova realidade.
Sob uma perspectiva mais atenta, a retorica da comunicação e do trabalho cada
mais conectado através das diversas plataformas existentes no mercado, o empregado se
tornou escravo da conectividade.
O direito do trabalho nesse aspecto, deverá se moldar às novas tecnologias sem
deixar de lado as garantias fundamentais do ser humano e do trabalhador, pois ambas irão
existir.

2.3 Suspensão temporária do contrato de trabalho ou Lay-off
A Medida Provisória em seu art. 8º, tornou-se possível a suspensão individual ou
coletiva do contrato de trabalho pelo empregado, mantendo pagamento de até 30% (trinta
por cento) do salário e a concessão de Benefício Emergencial para preservar e garantir
tanto os empregos quanto a renda dos trabalhadores.
A suspensão, no entanto, não poderá ser superior à 60 dias, e há a possibilidade
de fracionamento deste período, sendo que sobre a verba compensatória fornecida não
incidirá tributação, sendo uma forma de ajuda aos empresários e comerciantes.

A previsão do Lay-Off se encontra no art. 476-A da CLT, a única alteração trazida
pela medida a este, é a dispensa da autorização em norma coletiva, tornando desnecessária
a intervenção do sindicato.
No tempo em que os funcionários permanecerem afastados é exigido que os
empregadores realizem o pagamento de curso de qualificação aos seus funcionários de
forma que estes ao fim do período de afastamento possuam algum tipo de vantagem. O
Governo Federal realiza esta exigência diante da isenção do pagamento de parte dos
salários dos funcionários, sendo junto que esta vantagem empresarial se tornasse uma
vantagem aos empregados de alguma forma.

Ante ao eminente término da pandemia, uma medida como esta que não prevê a
exigibilidade de autorização por norma coletiva, e intervenção sindical, pode se vir a ser
tomada a qualquer tempo pelo empregador não respeitando direitos dos empregadores,
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com os mesmos descontos salariais, sem, contudo, a possibilidade do empregado contar
com qualquer tipo de auxilio do Governo Federal, mostra-se dessa forma como medida
inviável.
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Os sindicatos de classe em sua essência visam a proteção e a luta por condições
laborais cada vez melhores aos trabalhadores, dessa forma sua intervenção em casos como
uma suspensão contratual, torna-se medida de justiça, pela prevalência da melhor
condição ao assalariado.
3.CONCLUSÃO
O já consolidado novo normal chegou, desde o inicio da pandemia em março de
2020, podemos constatar grandes avanços tecnólogos seja na área da saúde com as
vacinas contra a covid de foram formuladas de forma rápida, seja na área da comunicação
com o fim de facilitar a interatividade entre as pessoas diante do isolamento compulsório.
A crise da covid, fez com que a criatividade aflorasse no meio social, de modo que
ao mesmo tempo que nos vimos com tantos desempregados no nosso país, vimos também
a capacidade de se reinventar, relacionar e executar funções. Dessa forma existe a
necessidade de se desenvolver novas formas de trabalho, tanto quanto, previsão normas
que permitam que este desenvolvimento adquirido durante a pandemia se sobressaia aos
direitos constitucionalmente garantidos aos trabalhadores, que não podemos deixar de
citar, foi e ainda será o elo mais fraco nas relações trabalhistas.
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RESUMO: O presente trabalho visa analisar de que forma o estudo do conflito federativo
na tributação de softwares pode contribuir para os debates em torno da reforma tributária
no Brasil. Com esse objetivo, faz-se, de início, uma explanação acerca dos conflitos entre
os entes federados em matéria fiscal e das razões pelas quais o sistema tributário nacional
merece ser reformado. Em seguida, passa-se a uma análise do histórico jurisprudencial
acerca da tributação de softwares, ao qual o Supremo Tribunal Federal acrescentou um
novo capítulo no ano de 2021, definindo a competência dos Municípios para tributar tais
operações. Apontam-se, então, algumas lições que podem ser extraídas após décadas de
controvérsias sobre a matéria, correlacionando-as com sugestões de reforma no sistema
tributário suscitadas no plano nacional e internacional e com as propostas legislativas
atualmente em trâmite no Congresso Nacional.
SUMÁRIO: Introdução. CAPÍTULO I: O FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO E A
NECESSIDADE DE REFORMA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO. 1.1. O desenvolvimento do
federalismo fiscal brasileiro e do sistema tributário nacional. 1.2. A necessidade de uma
reforma no sistema tributário nacional. 1.3. O conflito federativo tributário entre Estados e
Municípios. CAPÍTULO II: OS DESAFIOS DA TRIBUTAÇÃO DE SOFTWARE. 2.1. Noções
introdutórias. 2.2. Histórico da tributação de software no Brasil. 2.3. O julgamento das ADIs
nos 1.945 e 5.659 pelo Supremo Tribunal Federal. CAPÍTULO III: APONTAMENTOS PARA
UMA FUTURA REFORMA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO. 3.1. Algumas lições que podem ser
extraídas dos problemas identificados. 3.2. As soluções propostas em âmbito nacional e
internacional. 3.3. As propostas de reforma tributária atualmente em trâmite no Congresso.
CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a ascensão da economia digital vem tornando evidente a
ineficiência dos meios de tributação tradicionais, moldados para atender a uma economia
predominantemente industrial de outrora. No sistema tributário brasileiro, marcado pela
complexidade e descentralização entre os entes federados, a discussão acerca da
tributação digital envolve acirrados conflitos de competência, sendo o Poder Judiciário
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recorrentemente instado a se manifestar sobre muitos temas ainda não plenamente
legislados.
Tendo como ponto de partida o conflito federativo entre Estados e Municípios
envolvendo a tributação de software, o presente trabalho visa analisar os ensinamentos
que tal problemática pode trazer às discussões de reforma tributária no país. A par da
necessidade de simplificação do sistema tributário nacional, de forma que se torne menos
regressivo e mais justo, é indispensável que se discutam formas de tributação adequadas
à atual realidade econômica, pautada cada vez mais em bens e serviços intangíveis e em
transações financeiras com moedas digitais ocorridas à margem do sistema financeiro
tradicional.
Busca-se, portanto, apontar as lições que podem ser extraídas do conflito federativo
na tributação de software, de modo que se pense em uma reforma tributária capaz de
mitigar as disputas entre os entes e, assim, garantir mais segurança jurídica, coesão e
racionalidade à tributação de novas tecnologias.
No primeiro capítulo, se estudará, de forma sucinta, traços do federalismo
cooperativo brasileiro, bem como os elementos que levam os entes federados a se
digladiar pela definição dos contornos de suas respectivas competências tributárias. Se
buscará elencar, ainda, as principais críticas ao atual modelo de tributação nacional.
No capítulo dois, por sua vez, o foco se volta à tributação de software, traçando-se
um histórico da guerra fiscal envolvendo Estados e Municípios sobre a matéria. Serão
analisados, assim, os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que
se compreenda a evolução do entendimento da Corte acerca do tema ao longo dos anos.
Por fim, no terceiro capítulo, o presente trabalho buscará desenvolver as lições que
se podem extrair da guerra fiscal envolvendo a tributação de software, sobretudo em um
cenário de ascensão da economia digital, em que as fronteiras entre mercadorias e serviços
tendem a ser cada vez mais nebulosas. Assim, elencam-se algumas soluções pensadas em
âmbito internacional e nacional para tal problemática e se realiza, ao final, uma breve
análise dos projetos de reforma tributária atualmente em trâmite no Congresso Nacional.
CAPÍTULO I:O FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO E A NECESSIDADE DE REFORMA DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO
O sistema tributário nacional encontra-se disciplinado no Título VI, Capítulo I, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), o qual estabelece as
competências tributárias da União, Estados e Municípios e prevê normas de repartição de
receitas entre os entes federados. Trata-se de uma expressão do federalismo por
cooperação, figurando o direito tributário entre as matérias sujeitas à competência
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legislativa concorrente, sobre a qual todos os entes estão autorizados a legislar, segundo
o art. 24, I, e 30, II, CRFB/88, respeitados os limites de suas respectivas competências.
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O modelo de repartição de competência tributária pensada pelo constituinte, no
entanto, mostrou-se incapaz de garantir equilíbrio e cooperação entre os entes federados.
A parcial sobreposição de competências enseja, ao revés, inúmeros conflitos federativos,
tanto no plano horizontal, entre entes de mesma espécie, quanto no plano vertical, entre
entes de esferas distintas. Soma-se a isso o fato de as bases do sistema tributário brasileiro,
pensado para atender a uma economia predominantemente industrial vigente à década
de 1960, se tornarem cada dia mais inadequadas e obsoletas frente à ascensão da
economia digital. Por esses e outros motivos, que serão estudados adiante, mostra-se
premente a discussão acerca da reforma tributária.
Embora seja possível encontrar exemplos deletérios desse conflito federativo em
distintas áreas do direito tributário, o presente trabalho, como mencionado, focará no
conflito entre Estados e Municípios acerca tributação de softwares. Antes que se analisem
os contornos dessa acirrada guerra fiscal envolvendo ICMS e ISS, contudo, é relevante que
se relembre, ainda que brevemente, o caminho constitucional percorrido pelo federalismo
fiscal brasileiro.
1.1 O desenvolvimento do federalismo fiscal brasileiro e do sistema tributário
nacional
A história da adoção da forma federativa de Estado no Brasil remonta à sua
Constituição de 1891. Proclamada a República, o texto elaborado por Rui Barbosa inspirouse fortemente na Constituição norte-americana, da qual importou não apenas o
presidencialismo e o controle jurisdicional de constitucionalidade, mas também o
federalismo dual, que se caracteriza por uma nítida separação entre as esferas federal e
estadual, com reduzido espaço para cooperação entre elas 127.
A Federação era concebida como união perpétua e indissolúvel das suas antigas
Províncias, as quais passariam a constituir Estados dotados de autonomia política e
financeira para prover as suas necessidades com os recursos que arrecadavam128.
Diferentemente do modelo de federação adotado pelos Estados Unidos, que manteve
grande parte das atribuições constitucionais a cargo dos Estados, o processo de formação
127 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e
métodos de trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. p. 624.
128 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e
métodos de trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. p. 624.
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da federação brasileira se deu de forma centrífuga129, mantendo concentrado boa parte
dos poderes e atribuições junto ao ente central.
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A Constituição de 1934 fora a primeira a consagrar um modelo cooperativo de
federação. Embora mantidas as competências tributárias privativas para a União e Estados,
inovou a Carta ao atribuir competência tributária aos Municípios130.

Entre os marcos constitucionais relevantes a este estudo, contudo, destaca-se a
Emenda Constitucional no 18/1965, que reformulou a ordem tributária prevista na
Constituição de 1946. O nosso sistema tributário nacional atual remonta, em boa medida,
as alterações veiculadas nessa emenda, à qual se seguiu a edição da Lei no 5.172/66, o
Código Tributário Nacional (CTN), ato normativo ainda hoje vigente.
Nesse momento, a divisão de competências tributárias entre os entes federativos
foi reorganizada, assumindo moldes semelhantes ao atual, sendo os impostos divididos
em quatro grandes grupos: impostos sobre comércio exterior, impostos sobre o
patrimônio e a renda, impostos sobre a produção e a circulação e impostos residuais131.
129 “Fruto dessa influência alienígena, que o clássico João Barbalho reputou séria e proveitosa, mas que
outros consideraram equivocada, porque não se fez acompanhar de uma necessária e cautelosa redução
sociológica, acabamos adotando o modelo norte-americano – não por acaso passamos a nos chamar
República dos Estados Unidos do Brasil -, em que pesem as profundas diferenças nos processos de
construção das duas soluções federativas: ‘lá o centripetismo, os Estados, separados, buscando a união,
integrando-se; aqui, o centrifugismo, as províncias fundidas, diferenciando-se, de qualquer sorte se
separando.’” (MENDES, Ferreira Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6ª
ed. São Paulo: Editora Saraiva. p. 1.680.
130“A Constituição de 1934, seguindo a linha traçada pela Constituição de 1891, estabeleceu competências
tributárias privativas para a União e Estados, além de hipóteses de competência concorrente entre eles.
Contudo, a grande inovação consistiu em conferir competência tributária aos Municípios, dando densidade
jurídica à autonomia, prevista desde a Constituição anterior. Cabe remarcar que a Constituição de 1934
previu, na esfera estadual, por meio do seu artigo 8º, I, e, o chamado imposto sobre vendas e consignações,
que foi o predecessor do atual imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS. Ademais, por
meio de dispositivo que se repetiu nas Constituições de 1937 e 1946, estabeleceu-se que o imposto seria
uniforme, sem distinção de procedência, destino ou espécie dos produtos.” FEITOSA, Maurine Morgan
Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: um estudo de casos na era da internet. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 266.
131 “De outro lado, tanto a EC nº 18/1965 como o Código Tributário Nacional classificaram os impostos em
quatro grandes grupos, a saber, impostos sobre comércio exterior, impostos sobre o patrimônio e a renda,
impostos sobre a produção e a circulação e impostos especiais. Inicialmente, dispôs a Emenda nº 18/1965
que os impostos sobreo comércio exterior, que englobam tanto o imposto sobre a importação como o
imposto sobre a exportação, passariam à órbita federal (art.7º). Em seguida, quanto aos impostos sobre o
patrimônio e a renda, o constituinte derivado atribuiu, igualmente, à União, a competência para instituir o
imposto sobre a propriedade territorial rural e o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
(art. 8º).Ainda no âmbito dos impostos sobre o patrimônio e a renda, o imposto sobre a transmissão, a
qualquer título, de bens imóveis por natureza ou por cessão física, e de direitos reais sobre imóveis foi

240

www.conteudojuridico.com.br

Aos Estados coube o imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias (ICM), com algumas especificidades relevantes132, e aos Municípios, o
imposto sobre serviços de qualquer natureza, materialidade não compreendida na
competência da União e Estados. Caberia à lei complementar, ademais, estabelecer os
critérios de distinção em relação ao ICM. Em síntese, nas palavras de Maurine Morgan
Pimentel Feitosa:
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“[....] Conclui-se que o papel desempenhado pelo constituinte
reformador de 1965 foi essencial para a consolidação do sistema
tributário brasileiro, em virtude da delimitação das
competências tributárias entre os entes federativos, da
consolidação de princípios e imunidades, além da fixação precisa de
critérios para a transferência de receitas tributárias. Estavam lançadas
as bases sobre as quais o Direito Tributário brasileiro vem se
estruturando nas últimas décadas” 133.
A Constituição de 1967 apresentou algumas especificidades em relação ao modelo
estabelecido pelo constituinte reformador dois anos antes, sobressaltando a relevância do
papel conferido à lei complementar, à qual caberia a previsão de normas gerais de direito
inserido na competência estadual (art. 9º), ao passo que o imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana foi mantido na esfera municipal (art. 10). Já no que concerne aos impostos sobre a produção e a
circulação, a EC nº 18/1965 atribuiu à União a competência para instituir o imposto sobre produtos
industrializados, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e o imposto sobre serviços de
transportes e comunicações, salvo os de natureza estritamente municipal (arts. 11 a 15)”. FEITOSA, Maurine
Morgan Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: um estudo de casos na era da
internet. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018. p 266.
132 “Aos Estados, por sua vez, foi conferida competência para o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias, realizadas por comerciantes, industriais e produtores – ICM (art. 12). Portanto, o
antigo imposto sobre vendas e consignações passou a assumir nova roupagem jurídica. Embora tenha
mantido a previsão de uniformidade que já constava das Constituições de 1934, 1937 e 1946, o art. 12, §1º,
EC nº 18/1965 inovou ao prever resolução do Senado Federal para fixar o limite máximo da alíquota do ICM
nas operações interestaduais. Ademais, outras importantes inovações consistiram na previsão de não
cumulatividade do imposto, através do abatimento, em cada operação, do montante cobrado nas anteriores,
além da consagração do princípio da seletividade, mediante a isenção de gêneros de primeira necessidade
definidos para vendas a varejo, diretamente ao consumidor (art. 12, §2º).” FEITOSA, Maurine Morgan
Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: um estudo de casos na era da internet. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 266.
133 FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: um estudo de
casos na era da internet. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 266.
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tributário, a resolução de conflitos de competência, bem como a regulação das limitações
constitucionais ao poder de tributar134.
Tal modelo fora mantido e aprimorado pela Constituição de 1988, que, como nos
ensina Claudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, embora não tenha rompido com
a tradição centrífuga brasileira, de extrema concentração das competências normativas no
plano federal, ampliou a autonomia dos Municípios e promoveu a descentralização
administrativa e financeira. Assim, repartiu de forma mais equânime as competências e as
receitas tributárias entre os entes, conferindo aos Estados e Municípios condições para o
exercício das suas competências materiais, buscando “atenuar a dependência econômica
em relação ao Poder Central que caracterizava o regime constitucional anterior” 135.
Apesar dos avanços, a Constituição de 1988 aprofundou algumas
incongruências na repartição de competências já existentes e potencializou os
conflitos entre os entes federativos. Como bem sintetiza Maurine Morgan Pimentel
Feitosa, o ponto mais sensível é a tripartição da competência tributária em matéria de
impostos sobre consumo:
“Conforme exposto no item anterior, desde a Constituição de 1934,
inseriu-se na esfera estadual o recém-criado imposto sobre vendas e
consignações (IVC) e, na esfera federal, o imposto sobre consumo.
Ou seja, neste primeiro momento, a divisão de competências era
bipartida. Posteriormente, com a EC nº 18/1965, traçou-se o
quadro que foi mantido pelas Constituições subsequentes,
inclusive a de 1988. Nesse cenário, conferiu-se à União a
competência para instituir o imposto sobre produtos
industrializados (IPI), aos Estados, a competência para o imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICM) e,
aos Municípios, a competência para o imposto sobre serviços de
qualquer natureza (ISS). Estavam lançadas as bases de uma das
questões mais tormentosas das últimas décadas no Direito Tributário:
com base em que critérios é possível identificar o âmbito de
incidência de cada imposto? A Constituição de 1988 não conferiu
uma resposta precisa à questão. Em boa medida, transferiu à lei
complementar a atribuição para delimitar competências. De outro
lado, a nova Carta Constitucional inseriu um incremento à
controvérsia. Passou-se do imposto sobre operações relativas à
134 FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: um estudo de
casos na era da internet. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 266.
135 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e
métodos de trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. p. 624.
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circulação de mercadorias (ICM) para o imposto sobre 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 (ICMS). Ou
seja, incluíram-se no âmbito de incidência do agora ICMS
determinadas prestações de serviços, intensificando possíveis
zonas de interseção com o ISS. Ressalte-se que, a despeito do
conflito potencial com o ISS, as competências que foram conferidas
aos Estados pela Constituição de 1988, através da criação do ICMS,
eram conferidas pelo constituinte de1969 à União Federal, por meio
dos impostos únicos sobre os serviços de comunicações (art. 21, VII)
– que será objeto de capítulos próprios nesta obra – serviços de
transportes, salvo os intramunicipais (art. 21,X), e sobre os
combustíveis, lubrificantes, energia elétrica (art. 21, VIII) e minerais
(art. 21, IX)” 136.
A potencialização dos conflitos pela Constituição de 1988 aumentou o debate sobre
a possibilidade de uma reforma do sistema tributário nacional, como se verá a seguir.
1.2.A necessidade de uma reforma no sistema tributário nacional
O sistema tributário nacional é composto por uma legislação ampla, que colaciona
desde dispositivos presentes na Constituição Federal de 1988 até normas
infraconstitucionais editadas pelos três entes federativos. Entre os diplomas normativos
tributários, destaca-se o Código Tributário Nacional (CTN), que, recepcionado como lei
complementar já pela Constituição de 1967, manteve seu status perante a ordem
constitucional de 1988, sendo o responsável pela instituição das normas gerais de direito
tributário no Brasil, conforme exigido pelo art. 146, III, “a”, da CRFB/88.
As críticas ao sistema tributário nacional, cuja essência, como se viu, remonta ao ano
de 1965, envolvem não apenas a sobreposição de competências legislativas tributárias,
mas também a elevada carga tributária, a complexidade do sistema, além da pouca atenção
conferida à justiça fiscal e à regressividade da tributação.
Bernard Appy, mentor de uma das propostas de reforma tributária atualmente em
curso no Congresso Nacional (PEC 45/2019), afirma que o atual Sistema Tributário Nacional
136 FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: um estudo de
casos na era da internet. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 266.
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gera graves distorções distributivas e um alto custo de conformidade, além de contribuir
para um altíssimo nível de contencioso judicial e administrativo137.
Do mesmo modo, José Hable aponta que, apesar da evolução e modernização da
legislação tributária, é necessária uma reforma tributária que valorize a garantia dos
sobreprincípios da segurança jurídica e da justiça fiscal. Para o autor, o problema do Brasil
não é, essencialmente, a alta carga tributária, mas sim a forma de sua arrecadação e a sua
destinação138.
No Brasil, apesar do cenário de extrema desigualdade social, a maior parcela da
arrecadação nacional ainda é indireta, incidente sobre o consumo, circunstância que agrava
a má distribuição de renda e enseja as críticas acima mencionadas139. O erro do sistema
brasileiro, segundo essa visão, seria justamente o foco dado aos tributos indiretos e
cumulativos, que oneram os investimentos e os trabalhadores, bem como à tributação de
bens e serviços, em detrimento da renda e do patrimônio.
O pêndulo da arrecadação, assim, deveria pender para os tributos diretos, que
evitam que seus efeitos econômicos sejam passados adiante na cadeia, bem como para a
tributação incidente sobre a renda e patrimônio, a qual, por melhor atender ao princípio
da capacidade contributiva, tende a se mostrar mais justa que aquela sobre bens e serviços.
A superação da regressividade do sistema, que, proporcionalmente, impõe maiores
ônus ao indivíduo que possui menor renda e gasta a maior parte de seus vencimentos em
bens e serviços, do que sobre aquele que possui mais condições financeiras e pode poupar
e investir tais valores, seria, nesse viés, crucial para a redução das desigualdades sociais
brasileiras.
Por outro lado, a própria tributação sobre o consumo encontra espaços para
aperfeiçoamento. A discussão no Brasil envolve a peculiar circunstância de esta se atrelar
a quatro tributos (ICMS, ISS, IPI e PIS/COFINS), cuja competência tributária foi dividida
entre União, Estados e Municípios. Nesse contexto, parte da doutrina explora a necessidade
137 APPY, Bernard. Por que o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado? Interesse Nacional, v.
8,
n.
31,
p.
65-81,
2015.
Disponível
em:
<https://www.ccif.com.br/wpcontent/uploads/2020/06/Appy_Tributacao_1610.pdf>. Acesso em: 20 dez 2020.
138 HABLE, José. O sistema tributário nacional nos cinquenta anos do Código Tributário Nacional e os
sobreprincípios da segurança jurídica e da justiça fiscal. Reforma Tributária: Ipea-OAB/DF, Rio de Janeiro,
p. 268, 2018. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8634/1/O%20Sistema.pdf>.
Acesso em: 20 dez 2020.
139 HABLE, José. O sistema tributário nacional nos cinquenta anos do Código Tributário Nacional e os
sobreprincípios da segurança jurídica e da justiça fiscal. Reforma Tributária: Ipea-OAB/DF, Rio de Janeiro,
p. 268, 2018. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8634/1/O%20Sistema.pdf>.
Acesso em: 20 dez 2020.
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de uma reforma do sistema tributário brasileiro por meio da instituição do imposto de
valor agregado (IVA), amplamente adotado no exterior.
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O IVA consiste em um tributo único cobrado em todas as etapas de produção, com
direito a creditamento na fase posterior, independentemente da forma como a cadeia é
organizada. A simplificação da legislação e instituição de um tributo único são, inclusive,
pontos relevantes das propostas de reforma tributária atualmente em trâmite no
Congresso, as quais serão analisadas no terceiro capítulo. Destaca-se, contudo, que o IVA
não necessariamente é um instrumento promotor de equidade, embora se mostre mais
eficiente, por prestigiar a neutralidade e causar menos distorções na economia.
Como se vê, o sistema tributário nacional possui deficiências e problemas
intrínsecos, que desafiam a sua adequação à realidade de extrema desigualdade social
brasileira e dificultam a sua desejável simplificação. De um lado, o foco excessivo na
tributação de consumo, em detrimento da tributação da renda e patrimônio, torna-o
excessivamente regressivo. De outro, a distribuição de competência tributária entre os três
níveis federativos favorece a guerra fiscal e contribui substancialmente para a
complexidade do sistema, que se tornou um enredado de atos normativos. O imenso
acervo legislativo, ademais, gera um altíssimo custo de conformidade, contribuindo para
uma alta carga de litigiosidade administrativa e judicial.
Nesse sentido, mostram-se pertinentes as lições de Ricardo Lobo Torres, que
defende a adoção de um sistema tributário racional, com a eliminação de múltiplas
incidências sobre os mesmos fatos econômicos e com o ajustamento entre as
competências dos entes da federação. Segundo o doutrinador, um sistema racional seria
capaz de contribuir, por sua neutralidade, para a liberação das forças produtivas de
economia, levando à indução do desenvolvimento. Prossegue, em crítica ao modelo atual:
“A grande reforma tributária levada a efeito pela EC 18/65
conseguiu introduzir certa racionalidade no sistema brasileiro. Mas
claudicou em alguns de seus aspectos, principalmente os
relacionados com o desenvolvimento. O economista Gerson
Augusto da Silva, membro da Comissão de Reforma, esforçou-se no
sentido de vincular o sistema tributário ao objetivo do
desenvolvimento econômico. Alguns juristas também defenderam
idêntico ponto de vista. Certas ideias equivocadas foram lançadas
então: a de que o imposto “causa mortis” não deveria incidir por
alíquotas elevadas, a fim de evitar o fraccionamento da
propriedade familiar, motor do desenvolvimento; a de que a
tributação sobre os ganhos de capital deveria ser mitigada, para
que sobrassem recursos para os investimentos; a de que o
imposto de importação deveria ser empregado para inibir a
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entrada de mercadoria e propiciar a industrialização do país. A
centralização de recursos federais e da competência normativa
da União também se fez em nome do desenvolvimento.
A CF 88 não chegou a modificar em sua essência essas diretrizes,
salvo na questão da partilha tributária, que, entretanto, voltou à
centralização no Governo Fernando Henrique. De modo que hoje um
dos grandes problemas brasileiros é o da necessidade da reforma
tributária, que possa realmente introduzir a racionalidade
política e econômica no sistema, compatibilizá-lo com o sistema
internacional, a fim de retirar os empecilhos que entravam o
desenvolvimento da economia. Desde 1990 estamos discutindo,
infrutiferamente, sobre as propostas de reforma fiscal, eis que foram
pífias as reformas parciais introduzidas por algumas emendas
constitucionais (EC 33/01, EC 37/01 e EC42/03)” 140.
Na última década, a crise econômica vivida pelo Brasil, recentemente agravada pela
pandemia da Covid-19, tornou o meio político e a sociedade mais atentos à urgência de
realização de uma reforma tributária, justificando-se, portanto, a análise que se fará no
terceiro capítulo acerca das propostas de reforma atualmente em curso no Congresso.
1.3 O conflito federativo tributário entre Estados e Municípios
Entre as críticas à atual legislação, destacou-se a complexidade do sistema e a
sobreposição das atribuições tributárias conferidas aos entes federados pela própria
Constituição. A delimitação das competências tributárias consiste em problemática da qual
a doutrina nacional se ocupa há décadas, sendo certo que, ao longo dos anos, com o
desenvolvimento da economia, novos pontos de conflito surgiram. Ruy Barbosa Nogueira
e Paulo Roberto Cabral Nogueira, nos idos de 1977, já asseveravam:
“[...] Em um país de regime federativo é fundamental a discriminação
de rendas. De nada adianta dar aos entes federados menores
autonomia política e administrativa sem assegurar-lhes também
a autonomia financeira. Paradoxalmente, tal autonomia, se não
for delimitada, traz em si o germe de destruição do próprio
140 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2014. V. 2, p. 423.
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federalismo. É bem conhecido no Brasil o que se convencionou
chamar de guerra tributária entre os Estados. [...]” 141.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A disputa entre os entes pelos contornos das suas competências legislativas, como
se vê, assombra o federalismo fiscal brasileiro, havendo inúmeros exemplos de graves
conflitos tanto no plano horizontal, envolvendo entes de mesma espécie, quanto vertical.
As controvérsias entre hipóteses de incidência de ISS e ICMS, focos do presente trabalho,
são numerosas.
Assim dispõe a Constituição Federal acerca desses impostos:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
[...]
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; [...]
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.
155, II, definidos em lei complementar.
Compete aos Estados, portanto, a cobrança de ICMS, e aos Municípios a cobrança
do ISS. No plano infraconstitucional, em cumprimento à exigência de lei complementar
estabelecida pelo art. 155, §2º, XII, CRFB/88142 e pelo próprio art. 156, III, acima transcrito,
141 NOGUEIRA, Ruy Barbosa; NOGUEIRA, Paulo Roberto Cabral. Direito Tributário Aplicado e Comparado.
Rio de Janeiro: Editora Forense, Rio de Janeiro, 1977. Vol. II, p. 199.
142 XII - cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor sobre substituição tributária; c)
disciplinar o regime de compensação do imposto; d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do
estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações
de serviços; e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos
além dos mencionados no inciso X, "a"; f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa
para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; g) regular a forma como,
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados. h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; i)
fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior
de bem, mercadoria ou serviço.
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a matéria é regulada pela Lei Complementar 87/1996 (ICMS) e pela Lei Complementar n o
116/2003 (ISS).
O fato de a Constituição Federal prever a tributação pelo ISS apenas sobre os
serviços expressamente previstos na lista constante de lei complementar e, pelo ICMS,
somente das operações de circulação de mercadorias, além dos serviços de transporte
interestadual e telecomunicações, nunca foi suficiente para dirimir os conflitos envolvendo
a competência tributária de cada ente.
A dúvida mais comum, relacionada ao fornecimento de mercadorias em conjunto
com a prestação de serviços, a própria Constituição buscou elucidar. Como se vê do art.
155, IX, “b”, CF/88, no caso de operações complexas, caberá o ICMS sobre o valor total da
operação, desde que os serviços não estejam compreendidos na competência tributária
dos Municípios. A contrário sensu, portanto, se o serviço abrangido pela operação mista
estiver mencionado na LC 116/03, caberia a cobrança de ISS sobre o valor total da
operação.
Há casos, contudo, em que o serviço consta da Lista Anexa à LC 116/03, mas a
própria legislação prevê a sujeição ao ICMS quanto à determinada parcela da operação
(art. 2º, V, LC 87/96143), como nos itens 7.02, 7.05, 13.05, 14.01, 14.03 e 17.11 da Lista
Anexa à LC 116/03144. Não se aplicaria, nessas hipóteses, a ressalva feita pela Constituição.
143 Art. 2° O imposto incide sobre: (...) V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos
ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável
expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.
144 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos,
peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora
do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços,
que fica sujeito ao ICMS).
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia,
litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização,
ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação,
tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando
ficarão sujeitos ao ICMS.
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
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Apesar do esforço envidado pelo constituinte e pelo legislador para dirimir os
conflitos de forma ex ante, há, ainda, exemplos em que a divergência quanto à incidência
do ISS ou ICMS precisou ser resolvida pela jurisprudência, como na hipótese de
fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes e bares (Súmulas no 574, STF e no
163, STJ145) ou do fornecimento de filmes por meio de fitas de vídeo, DVD’s e blue-ray
(Súmulas no 156, STJ e no 662, STF146). Diferencia-se, neste último caso, a venda em escala
industrial de produtos padronizados, feita por sociedades empresárias que realizam a
comercialização dessas mercadorias com habitualidade, incidindo o ICMS, dos serviços
específicos prestados sob encomenda por empresas cinematográficas e produtoras
independentes, sujeito ao ISS.
Nesse contexto, relevante mencionar um dos parâmetros utilizados pela doutrina e
jurisprudência como última ratio para definir a incidência de ICMS e ISS: a dicotomia entre
obrigações de dar e de fazer. Interpretando a definição de serviços contida no art. 156 da
Constituição Federal à luz dos conceitos do direito privado, conforme entendimento
tradicional acerca do art. 110 do CTN147, o STF editou a Súmula Vinculante no 31, segundo
a qual seria inconstitucional a incidência de ISS sobre locação de bens móveis148.
Entendiam os Tribunais Superiores, então, que apenas poderiam se qualificar como
serviços, para fins de incidência de ISS, aqueles atos e fatos assim classificáveis à luz do
Direito Civil, excluindo-se dessa categoria qualquer obrigação de dar149. Embora a Súmula
17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica
sujeito ao ICMS).
145 Súmula 574, STF: Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do imposto de circulação de
mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar.
Súmula 163, STJ: O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares,
restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da
operação.
146 Súmula 156, STJ: A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda
que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.
Súmula 662, STF: É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras
cinematográficas, gravados em fitas de videocassete.
147 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
148 Súmula Vinculante 31: É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS sobre operações de locação de bens móveis.

149 STF, Pleno, RE 116.121, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/10/2000.
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ainda esteja em vigor, a jurisprudência do STF evoluiu, passando a mitigar esse
entendimento.
O primeiro traço de que o parâmetro anteriormente adotado poderia ser superado
se deu no julgamento quanto à incidência de ISS sobre operações de leasing financeiro
(Recursos Extraordinários nos 592.905 e 547.245)150. Nesse julgado, embora não tenha sido
alterado, formalmente, o entendimento plasmado na Súmula Vinculante no 31, foi
evidenciada a possibilidade de cobrança do imposto em operações complexas, desde que,
em sua essência, prevalecesse uma obrigação de fazer.
Assim, apesar das críticas ao entendimento adotado pela Corte, sobretudo por se
entender, tradicionalmente, que o leasing financeiro mais se assemelharia a uma operação
de crédito do que a um serviço, prevaleceu a compreensão de que a operação se sujeitaria
à cobrança do ISS, em razão de uma preponderância da obrigação de fazer sobre as
diversas atividades contempladas no contrato151.
Em 2016, contudo, ao analisar o caso das operadoras de planos de saúde (RE no
651.703/PR-RG), concluiu o STF por uma interpretação mais ampla do conceito
constitucional de serviços, desvinculando-se da distinção civilista entre obrigações de dar
e de fazer e prestigiando uma interpretação econômica do direito tributário. Assim,
qualquer utilidade oferecida a outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais,
prestadas com habitualidade e intuito de lucro, estando conjugada ou não com a entrega
de bens ao tomador, configuraria serviços para fins de ISS152.
150 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE
LEASING FINANCEIRO. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O arrendamento mercantil
compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back.
No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei complementar não define o que é serviço, apenas
o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o
que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil (leasing
financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E
financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra
nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE
592905, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 EMENT VOL-02392-05 PP-00996 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010,
p. 187-204 JC v. 36, n. 120, 2010, p. 161-179).
151 BICHARA, Luiz Gustavo A.; GIARDINA, Francisco Carlos Rosas; TOSTES, Guilherme. A insegurança
jurídica no conceito constitucional de serviço sujeito ao ISS, à luz da jurisprudência do STF. Temas de
Direito Tributário em Homenagem a Gilberto de Ulhoa Canto. Belo Horizonte, Ed. Arraes, 2020. Vol. II, p. 341.
152 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. RECEITAS ORIUNDAS DAS MENSALIDADES
PAGAS PELOS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E
TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA
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A Súmula Vinculante no 31, contudo, não restou cancelada, mantendo-se o
entendimento tradicional da Corte acerca da necessidade de presença de obrigações de
fazer para que se conclua pela incidência do ISS, adotado inclusive no recente julgamento
do RE 603.136, sobre contratos de franquia153. Assim resume a doutrina especializada:
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“A orientação firmada no caso de leasing não abandonou os
preceitos estabelecidos no Direito Privado a respeito da vinculação
do serviço a uma obrigação de fazer. Na realidade, no referido
julgamento, apontou-se para a necessidade de se observar a
preponderância do serviço em operações complexas, como elemento
indispensável e suficiente para aferir se a atividade se encontra no
campo de incidência do ISS. Não por outro motivo, a tese quanto à
necessária presença de uma obrigação de fazer – única ou
preponderante – para deflagrar a hipótese de incidência do ISS foi
relembrada pelo STF no recente julgamento de leading case
envolvendo a cobrança de imposto sobre contratos de franquia. [...]
Com efeito, os Ministros julgadores que concluíram pela
incidência do ISS sobre os contratos de franquia, reconheceram
a importância de aferir se tais operações envolvem – ou não –
obrigação de fazer. A bem da verdade, trata-se de questão
imprescindível para legitimar a cobrança do imposto, que, na
realidade, não foi superada quando do julgamento do caso afeto ao
leasing.
Dada a precisão com que o assunto é enfrentado, confira-se o trecho
abaixo do voto exarado pelo Ministro Marco Aurelio no julgamento
afeto às franquias:

‘[...] considerados os negócios jurídicos complexos, mostra-se
indispensável levar em conta o conjunto de atos praticados para
extrair a essencialidade da prestação. É dizer: se, de um lado, o
negócio entabulado revelar, em essência, obrigação de dar, há
de excluir-se a atividade do campo de incidência tributária, por
não preencher a operação os elementos do tipo serviço. Se, de
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (STF – RG RE 651.703 PR – PARANÁ, Relator Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 06/09/2012, Data de Publicação: DJe-183 18/09/2012).
153 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. Tema 300. Tributário. Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza. Incidência sobre contrato de franquia. Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de
franquia. Reafirmação de jurisprudência. Recurso improvido (RE 603.136, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 15/06/2020, PUBLIC
16/06/2020).
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outro, existente, por núcleo da prestação, um fazer, surge
caracterizado um serviço, a viabilizar a cobrança de ISS’” 154.
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O STF, portanto, no recente julgado sobre os contratos de franquia, parece ter
retornado, ainda que parcialmente, ao seu entendimento anterior, sendo indispensável a
existência de uma prestação de fazer, ainda que se trate de um contrato complexo, para a
configuração de serviço e consequente incidência de ISS.
Percebe-se, assim, que não faltaram oportunidades para que o STF consolidasse um
conceito apto a dirimir, de uma vez por todas, as dúvidas em torno da incidência de ISS. A
postura oscilante da Corte, contudo, permanece ensejando dúvidas, constituindo o
julgamento acerca das operações com software, do qual se tratará detidamente a seguir,
um novo capítulo dessa história.
Antes mesmo que o legislador e a jurisprudência pudessem responder, com
segurança, aos clássicos conflitos de competência entre ISS e ICMS, o tema passou a
assumir novos contornos com a ascensão da economia digital, padrão econômico que
apresenta muitas peculiaridades e levanta novas dúvidas.
Os conflitos de competência da modernidade reproduzem a problemática já
conhecida. Isso porque a própria dinâmica da economia digital, ao ampliar as
funcionalidades dos produtos ofertados, gera novas operações híbridas, ora com natureza
jurídica de serviço, ora com natureza jurídica de comercialização de produto ou circulação
de mercadoria. Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri aponta para a natureza complexa das
transações realizadas nesta seara, por vezes envolvendo não apenas a venda de
mercadoria, mas sucessivas prestações de serviços:
“Tendo em vista que objetos inteligentes constituem, a priori,
mercadorias, mas realizam outras funções, sobretudo a transmissão
de dados, pode-se aventar a possibilidade de haver uma prestação
de serviço (“servicificação” das mercadorias, product-as-a-service).
Assim, surge o conflito entre os Estados e Municípios, já que os
primeiros podem se ver competentes para instituir ICMS, ao passo
que os últimos, ISS”155.
154 BICHARA, Luiz Gustavo A.; GIARDINA, Francisco Carlos Rosas; TOSTES, Guilherme. A insegurança
jurídica no conceito constitucional de serviço sujeito ao ISS, à luz da jurisprudência do STF. In:
BRIGAGÃO, Gustavo; MATA, Juselder Cordeiro da (Org.). Temas de Direito Tributário em Homenagem a
Gilberto de Ulhoa Canto. Belo Horizonte, Ed. Arraes, 2020. Vol. II, p. 337.

155 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. Internet das coisas à luz do ICMS e do ISS: entre
mercadoria, prestação de serviço de comunicação e serviço de valor adicionado. In: FARIA, Renato Vilela;
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Como mencionam Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira e Marcos Nóbrega, na
economia tradicional e industrial, o objeto contratado costumava ter uma “natureza
intrínseca” que o acompanhava qualquer que fosse o tipo de negócio entabulado entre as
partes156. Na nova economia digital, contudo, os objetos contratados podem possuir
diferentes características, a depender das funções que exerçam naquele negócio específico,
“diluindo-se na prática negocial a possibilidade de ‘descobrir’ sua natureza intrínseca e
imutável”. Haveria, assim, uma “migração da preponderância da ideia de natureza
intrínseca permanente para a ideia de funcionalidade extrínseca circunstancial, ou
temporária do objeto contratado”157.158
Interessante exemplo trazido pelos autores diz respeito ao confronto envolvendo
serviços de streaming e o conteúdo de prestadores de serviço de TV a cabo, pontuando o
efeito deletério que tais falhas do sistema tributário podem causar na livre concorrência:
“[...] O mesmo filme se assistido via Netflix, possuirá natureza de
serviço de streaming, porém se via Globo Play, ou Net Now, será
considerado serviço de telecom. Aí surge a pergunta: qual seria
a natureza intrínseca para disponibilização ou oferta de filmes?
Nenhuma. Haverá sim, uma função extrínseca exercida a partir do
SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz M. R (Coord.). Tributação da Economia Digital:
Desafios no Brasil, experiências e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 245-268.
156 Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira, Marcos Nóbrega. R. bras. de Dir. Público – RBDP | Belo Horizonte,
ano 17, n. 66, p. 9-29, jul./set. 2019.
157 Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira, Marcos Nóbrega. R. bras. de Dir. Público – RBDP | Belo Horizonte,
ano 17, n. 66, p. 9-29, jul./set. 2019.
158 Como exemplo dessa mudança de paradigmas, os autores elencam o caso dos aplicativos de transporte,
fontes de debate no Município de São Paulo. A dúvida consistia em saber se essa atividade era de
intermediação de negócios ou se poderia possuir característica de puro licenciamento de software, a
depender do modelo de contratação. O caso não envolvia conflito federativo, mas a depender do modelo
de negócio adotado, a alíquota de ISS poderia variar de 2,9% a 5%. Confira-se a explanação: “Considere que
determinado aplicativo cobre simplesmente um valor fixo mensal de cada motorista para utilização de sua
plataforma, licenciando a este o uso do correspondente SW [software]. Outro concorrente seu pode apostar
em outra forma de precificação, preferindo uma cobrança direta do usuário final (passageiro) de acordo o
valor da corrida, remunerando o motorista por um percentual de sua receita. Nesses dois exemplos temos a
utilidade (transporte) e as mesmas partes envolvidas (aplicativo, motorista, passageiro). Porém, a simples
alteração da precificação da oferta já é suficiente para cambiar as características do negócio, preponderando
no primeiro o simples licenciamento e no segundo o efetivo serviço de intermediação. Ou seja, a “natureza
jurídica intrínseca” ao objeto contratado cede espaço à sua funcionalidade extrínseca (pois depende da
função exercida no modelo de negócios, e não de si mesma). Essa diferença, no município de São Paulo por
exemplo, gera uma variação de alíquota de 2,9% (licenciamento) para 5% (intermediação), ou seja, inevitável
fonte de mais controvérsia e contencioso. Não é admissível que um sistema tributário racional atribua uma
diferente tributação para duas atividades iguais, que tenham como única diferença sua forma de precificação
ou modelagem negocial”.
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modelo de negócios em que estiver inserida. Veja o tamanho da
distorção gerada neste caso, pois tem-se de um lado a cobrança de
ISS a 2,9% e de outro o ICMS comunicação de 10% a 25%. Essa
discrepância, além de controvérsias fiscais, gera externalidades
negativas que afetam a competitividade. Ou seja, ofertas similares
poderão obter vantagem competitiva não por sua eficiência e
qualidade, mas por uma distorção do sistema tributário159.
Embora parcela da doutrina160 adote o entendimento de que os conflitos
envolvendo a tributação da economia digital estariam resolvidos pela Lei Complementar
no 116/03, uma vez que a alteração realizada pela LC 157/16, incluindo diversas atividades
da econômica digital, teria concretizado o art. 146, I, CRFB/88161, é certo que a aprovação
do Convênio CONFAZ 106/17, que regulamenta a incidência de ICMS nas operações
envolvendo bens digitais comercializados por meio de transferência de dados, gerou uma
enorme insegurança jurídica, da qual se tratará detidamente a seguir.
CAPÍTULO II: OS DESAFIOS DA TRIBUTAÇÃO DE SOFTWARE

2.1. Noções introdutórias
Expostos, em linhas gerais, os principais pontos do federalismo fiscal brasileiro e
algumas das críticas à legislação nacional realizadas pela doutrina especializada, bem como
exemplos de controvérsias envolvendo a incidência de ICMS e ISS, passa-se à análise
específica da disputa envolvendo a tributação de softwares.
O surgimento de novas tecnologias e a sua constante evolução desencadeiam
cenários altamente desafiadores no Brasil. De início, ressalta-se o fato de que a legislação
nacional está voltada para operações com bens tradicionais, de modo que a ascensão do
comércio eletrônico e o aparecimento de bens digitais geram a necessidade de uma
legislação adequada a essa recente realidade. A dificuldade maior, contudo, está em definir
se as novas operações digitais se enquadram nos conceitos de “circulação de mercadoria”,
159 Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira, Marcos Nóbrega. R. bras. de Dir. Público – RBDP | Belo Horizonte,
ano 17, n. 66, p. 9-29, jul./set. 2019.
160 “Caberá à lei complementar concretizar os limites e os fins garantidores da uniformidade federativa, de
acordo com os quais os Municípios poderão exercer sua autonomia. A autonomia municipal não é anterior
ou independente das limitações decorrentes dos ideais de uniformidade e unidade federativas; é resultado
deles. (...) A competência municipal nasce, assim, limitada desde já pela Constituição Federal. (...) os limites e
os fins, aos quais os Municípios estão jungidos no exercício da sua competência, são estabelecidos por meio
de lei complementar”. ÁVILA, Humberto. O Imposto Sobre Serviços e a Lei Complementar 116/03. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O ISS e a LC n. 116. São Paulo: Dialética, 2003, p. 103.
161 Art. 146. Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
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atraindo, portanto, a incidência do ICMS, ou de “prestação de serviço”, incidindo,
consequentemente, o ISS.
A controvérsia ganhou novos ares após a edição da LC 157/2016, que alterou a LC
116/2003 para prever a incidência de ISS sobre a elaboração de programas de
computador e o seu licenciamento ou disponibilização via streaming, seguida do Convênio
no 106/2017, que autorizou a tributação, pelo ICMS, das operações com bens e mercadorias
digitais comercializadas através da transferência eletrônica de dados.
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no

Exemplo prático dessa disputa se deu entre o Estado e o Município de São Paulo,
que figuraram em uma verdadeira guerra fiscal no que tange à tributação de bens digitais.
Em 2017, tanto o governo estadual quanto o municipal editaram normativas no sentido de
estabelecer os tributos de suas referidas competências sobre operações e produtos
digitais. O Estado de São Paulo editou o Decreto 63.099/2017, além da Decisão Normativa
CAT 04/2017, afirmando a incidência de ICMS em operações que envolvessem qualquer
tipo de software, incluindo aqueles ofertados por outros meios que não por loja física. Por
sua vez, o Município de São Paulo emitiu o Parecer Normativo SF 01/2017, que determinou,
à luz da LC 116/2003, a incidência do ISS nessas mesmas operações envolvendo softwares.
As empresas passaram a enfrentar uma evidente bitributação, gerando dois
impactos negativos bastante relevantes: (i) o evidente desestímulo ao desenvolvimento
digital e criação de produtos/serviços tecnologicamente inovadores, considerando que a
carga tributária incidente nessas operações inviabiliza a exploração de tais atividades pelas
empresas do segmento, que, em sua maioria, são pequenas sociedades ou startups; e (ii)
o aumento desnecessário e, considerando a bitributação, inconstitucional, do preço desses
produtos/serviços, o que leva os consumidores à contratação no exterior, deixando de
fomentar o mercado nacional e gerando um ciclo vicioso de estagnação de inovações no
Brasil.
A ausência de uma legislação apropriada aos meios digitais é, por certo, a principal
causa do conflito federativo nesse contexto digital. Em um mundo ideal, o conflito de
competência travado entre os Municípios e os Estados deveria encontrar limites no sistema
de repartição das competências tributárias previsto na Constituição, ou ser dirimido por lei
complementar, segundo dispõe o art. 146 da CF/88. Ocorre que os conceitos de
mercadoria e serviço estão longe de terem um significado uniforme e, não obstante anos
de intensos debates sobre o tema, ainda pairam incertezas sobre os seus contornos.
A discussão acerca da extensão da incidência do ICMS perpassa o exame dos três
termos expressos na norma constitucional, quais sejam, operação, circulação e mercadoria.
Discute-se se o conceito de mercadoria compreende ou não bens incorpóreos e há
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divergências quanto à necessidade de que exista efetiva transferência de titularidade da
mercadoria.162
De um lado, militam em favor da incidência do ISS aqueles que entendem que a
circulação passível de tributação pelo ICMS pressupõe a existência da transferência de
titularidade das mercadorias, sendo indispensável o caráter corpóreo da mercadoria e a
sua destinação à venda. Assim, “qualquer bem que não possua um destes critérios está
fora do campo de incidência do ICMS”.163 De outro, figuram aqueles que compreendem
o software como sendo uma mercadoria passível de transferência de propriedade,
operação sobre a qual deveria incidir o ICMS, ainda que se refira a bens incorpóreos. Assim,
incidiria o imposto estadual quando os arquivos digitais, cópias ou exemplares dos
softwares forem produzidos em série e comercializados no varejo, como o chamado
“software de prateleira” (off the shelf).164
Com relação à necessidade de efetiva transferência de titularidade da mercadoria
também há divergências. Para alguns, ela é indispensável, adotando-se a teoria da
circulação jurídica165. Para outros, contudo, mostra-se desnecessária, desde que a saída
162 SERPA, Lyvia de Moura Amaral. Conflito de competência entre Estados e Municípios e as operações
envolvendo transferência e/ou licenciamento para uso de software. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital
de; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sérgio André (Coord.). Tributação da economia digital. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2019. P. 61.
163 Nesse sentido, confira-se a divergência: “MIGUEL e OZAI (2016) defendem que o ICMS alcança os “bens
digitais”, independentemente de um suporte físico, sustentando ainda que o conceito de circulação é amplo,
abrangendo a circulação econômica, não se restringindo à transferência de titularidade jurídica. Para os
autores, ‘a incidência tributária leva em conta a natureza da operação relativa à circulação de bens corpóreos
ou digitais. Se em uma transação que configure licença de uso, ocorrer uma circulação do bem digital em
caráter eventual, sem finalidade mercantil, é certo que não haverá incidência do ICMS, pois não se verificam
os elementos caracterizadores da hipótese de incidência desse tributo’. Em sentido contrário, SAMUEL (2017)
argumenta que ‘a circulação passível de tributação pressupõe a existência da transferência de titularidade
das mercadorias’ e que ‘existem dois principais critérios conotativos aptos a determinar o que se entende
por mercadoria, que são: o caráter corpóreo e a destinação à venda’, de maneira que ‘qualquer bem que não
possua qualquer um destes critérios está fora do campo de incidência do ICMS”. SERPA, Lyvia de Moura
Amaral. Conflito de competência entre Estados e Municípios e as operações envolvendo transferência
e/ou licenciamento para uso de software. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de; GOMES, Marcus Livio;
ROCHA, Sérgio André (Coord.). Tributação da economia digital. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2019. P.
61.
164 SERPA, Lyvia de Moura Amaral. Conflito de competência entre Estados e Municípios e as operações
envolvendo transferência e/ou licenciamento para uso de software. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital
de; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sérgio André (Coord.). Tributação da economia digital. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2019. P. 61.
165 O acolhimento dessa tese pelo Judiciário deu ensejo à Súmula no 166, STJ: “Não constitui fato gerador
do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”
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configure etapa do processo natural de circulação da mercadoria até o consumidor final,
sob o prisma da teoria da circulação econômica.
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No que concerne à incidência de ISS sobre softwares, a controvérsia envolve,
inicialmente, o conceito trazido pelo art. 1º da Lei no 9.609/1998, que trata da proteção da
propriedade intelectual de programa de computador e define programa de computador
(“software”) como “a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego
necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos,
instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para
fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”.
A partir desse conceito, a utilização de software estaria sujeita ao licenciamento ou
a cessão de uso, atividade que poderia ser enquadrada na lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116/2003, submetida ao ISS166. O licenciamento ou cessão de uso,
ademais, são operações distintas da transferência de propriedade, sendo este mais um
ponto de atrito com relação à incidência do ICMS.
Nessa esteira, pode-se dizer que a discussão acerca da competência tributária para
bens digitais não é nova. Embora tenha ganhado novos ares após a edição da LC 157/2016,
que alterou a LC 116/2003, seguida da aprovação do Convênio no 106/2017 pelo CONFAZ,
as dúvidas acerca da matéria se avolumam há décadas no Judiciário.
No atual cenário jurídico, há pelo menos cinco processos distintos no Supremo
Tribunal Federal que tratam desta temática: ADI’s 1.945, 5.958, 5.576 e 5.659, além do
RE 688.223.
A ADI 1.945 se insurge contra a Lei nº 7.098/98, editada pelo Estado do Mato
Grosso, que determinava a incidência do ICMS sobre a transferência
de software padronizado via download. A liminar requerida chegou a ser apreciada pela
Corte em 2010, sendo o julgamento do mérito finalizado em 2021, como será melhor
analisado adiante.
A ADI 5.958 visa à declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 106/2017
e do art. 2º, I, da LC 87/1996, de modo a afastar qualquer possível interpretação que
permita a incidência de ICMS sobre operações de transferência eletrônica de software e
congêneres. Manifestou-se a Procuradoria Geral da República no sentido de
improcedência da ação, por não existir bitributação, tomando-se por base a distinção entre
166 Confira-se o item 1.05, da Lista Anexa à LC 116/2003: “1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso
de programas de computação.”
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“software de prateleira” e “software de encomenda” – sobre o primeiro incidiria o ICMS, e
sobre o segundo, o ISS.
As ADI’s 5.576 e 5.659, por sua vez, foram ajuizadas em face de legislações
estaduais que também passaram a prever a incidência de ICMS sobre operações com
software, independentemente de como se deu sua aquisição – ou seja, por meio físico ou
digital. Em ambos os casos, a PGR manifestou-se contrariamente à pretensão de declaração
de inconstitucionalidade, pelos mesmos motivos elencados acima.
A ADI 5.659 será apreciada em conjunto com a ADI 1.945, mencionada
anteriormente, sendo este o julgamento mais recente da Corte, do qual se tratará
detidamente adiante.
Encontra-se pendente de julgamento, ainda, o RE 688.223, cujo objeto é a análise
da legitimidade da incidência de ISS sobre o licenciamento de software por encomenda,
oportunidade em que o STF poderá reanalisar a questão atinente ao conceito de serviço,
para fins de identificação dos limites semânticos do fato gerador da referida exação
municipal167.
Maurine Morgan Pimentel Feitosa considera que caberá ao STF “dar a última palavra
sobre o conflito de competência entre o ISS e o ICMS, assim como julgar se isoladamente
as hipóteses colocadas à sua apreciação ensejam a incidência de um ou outras espécies
tributárias”168. Passa-se, então, ao histórico desse debate em sede jurisprudencial.
2.2. Histórico da tributação de software no Brasil
O início da controvérsia remonta ao ano de 1998, ocasião em que pela primeira vez
a matéria foi contemplada pela Primeira Turma do STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário 176.626/SP.
O entendimento exarado pelo Ministro Relator Sepúlveda Pertence distinguiu o
licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador, que abrangeria
o software personalizado, produzido por encomenda, da comercialização do
denominado “software de prateleira” ou “standard”, produzido de maneira genérica,
167 DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO. PROGRAMAS DE
COMPUTADOR PERSONALIZADOS (SOFTWARE). INCIDÊNCIA DE ISS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. (RE 688223 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012)
168 FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: Um estudo de
casos na era da internet. 1ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018. P. 88.
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uniforme e em larga escala, de maneira que as suas funcionalidades não são desenvolvidas
especialmente para usuários específicos.169
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Em resumo, do julgamento do RE nº 176.626/SP extraem-se as seguintes
conclusões: (i) o conceito de mercadoria não incluiria bens incorpóreos, como os direitos
em geral; mercadoria seria um conceito restrito aos bens corpóreos objeto de atos de
comércio ou destinados a sê-los; e (ii) bem que é passível de licenciamento não pode ser
objeto de contrato de compra e venda. 170 Dessa forma, fixou-se o entendimento de que
o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador estaria sujeita
à incidência do ISS, enquanto a operação de comercialização de software padronizado
estaria sujeita à incidência de ICMS.
Não obstante o julgamento liminar ter ocorrido em 1998, sem a apreciação pelo
Plenário - não se tratando, portanto, de um precedente vinculante - o entendimento ali
exarado serviu como uma das poucas balizas norteadoras do debate da tributação de
software, de maneira que as autoridades fiscais adotam usualmente os fundamentos deste
precedente para resolver questões atinentes à matéria.
A tributação do software foi novamente submetida à apreciação da Suprema Corte
por meio da ADI 1.945. Nesta oportunidade, o STF fora provocado a se manifestar acerca
da constitucionalidade de lei mato-grossense que determinava a incidência do ICMS sobre
a transferência de software padronizado via download.
169 EMENTA: I. Recurso extraordinário: prequestionamento mediante embargos de declaração (Súm. 356). A
teor da Súmula 356, o que se reputa não prequestionado é o ponto indevidamente omitido pelo acórdão
primitivo sobre o qual "não foram opostos embargos declaratórios". Mas se, opostos, o Tribunal a quo se
recuse a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte (RE 210.638, Pertence,
DJ 19.6.98). II. RE: questão constitucional: âmbito de incidência possível dos impostos previstos na
Constituição: ICMS e mercadoria. Sendo a mercadoria o objeto material da norma de competência dos
Estados para tributar-lhe a circulação, a controvérsia sobre se determinado bem constitui mercadoria é
questão constitucional em que se pode fundar o recurso extraordinário. III. Programa de computador
("software"): tratamento tributário: distinção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem
incorpóreo, sobre as operações de "licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador"
" matéria exclusiva da lide ", efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade,
entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do
ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e
comercializados no varejo - como a do chamado "software de prateleira" (off the shelf) - os quais,
materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no
comércio. (RE 176626, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10/11/1998)
170 PISCITELLI, Tathiane et al. Impactos do julgamento da ADI no 1.945 na tributação de software. Jota,
2020. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/impactos-do-julgamento-da-adi-no1-945-na-tributacao-do-software-28062020>. Acesso em 24 dez 2020.
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Embora a ação tenha sido ajuizada em 1999, a liminar fora apreciada apenas em
2010. Nessa ocasião, o STF entendeu que o conceito de mercadoria abrangeria também
os bens incorpóreos, razão pela qual seria legítima a incidência do ICMS sobre o
software disponibilizado ao usuário por meio de download, representando, assim, uma
alteração no posicionamento anteriormente firmado pela Suprema Corte no bojo do RE
176.626/SP.
Concluiu a Corte, desse modo, que a legislação mato-grossense era, a priori,
constitucional, indeferindo o pedido liminar constante na ADI 1.945. Embora a decisão
tenha sido exarada em sede de cognição sumária, houve dúvidas se se trataria de uma
superação do entendimento anterior, na medida em que a Corte deixou de fazer a
diferenciação entre softwares adquiridos mediante transferência eletrônica de dados e os
softwares de prateleira.
O novo entendimento pautou-se no fato de que não poderia o Tribunal se apegar
a diretrizes jurídicas que não mais refletiam as novas situações que emergiam e as
consequências delas decorrentes, porquanto tal apego acabaria por enfraquecer o texto
constitucional ao não permitir a adaptação de seus dispositivos aos novos tempos. Por
essa razão, entendeu-se – ainda que em cognição sumária – que seria possível a incidência
de ICMS sobre bens incorpóreos, como os softwares, transferidos mediante download.
Depois de anos sem novidades jurisprudenciais relevantes relacionadas à tributação
do software, a ADI 1.945 teve a análise de seu mérito iniciada, por meio da sistemática
de julgamento virtual, em 17 de abril de 2020.
A constante evolução dos meios tecnológicos resulta no igualmente necessário
desenvolvimento do posicionamento do Poder Judiciário, a fim de estar a par dos avanços
desenfreados do mundo atual. Não obstante as grandes expectativas envolvidas nessa
nova apreciação do tema, deve-se ressaltar que a ADI 1.945 possui um escopo de cognição
reduzido e que acabou ficando estagnado no tempo, na medida em que analisa apenas a
dúvida acerca da incidência de ICMS ou ISS sobre o software disponibilizado ao usuário
final por meio de download.
Atualmente, a grande maioria das operações envolvendo softwares não mais
pressupõe a sua circulação, tendo a tecnologia migrado quase que integralmente para um
modelo de cessão de uso denominado “software as a service”, o qual permite a utilização
de software e suas atualizações mediante o acesso online à “nuvem”, por meio de
streaming, de acordo com as necessidades do usuário. 171
171 SERPA, Lyvia de Moura Amaral. Conflito de competência entre Estados e Municípios e as operações
envolvendo transferência e/ou licenciamento para uso de software. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital
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O julgamento do mérito da ADI 1.945 foi suspenso em outubro de 2020, para
realização do julgamento em conjunto com a ADI 5.659, a qual se insurge contra decreto
do Estado de Minas Gerais semelhante à lei do Mato Grosso, ambas permitindo a incidência
de ICMS sobre operações com software independentemente de como se deu sua
aquisição, seja por meio físico ou digital.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O julgamento do mérito das ADIs 1.945 e 5.659 pelo STF, portanto, se tornou
altamente relevante, a fim de uniformizar de alguma forma o entendimento da Suprema
Corte acerca da tributação de software, permitindo, assim, a atribuição de maior segurança
jurídica ao tema.
2.3. O julgamento das ADIs nos 1.945 e 5.659 pelo Supremo Tribunal Federal
Em fevereiro de 2021, o julgamento das ADIs 1.945 e 5.659 foi finalizado, tendo
prevalecido a incidência do ISS sobre as operações com softwares. Como dito, na ADI 5.659,
a Confederação Nacional de Serviços se insurgia contra decreto de Minas Gerais, enquanto
na ADI 1.945, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) argumentava a
inconstitucionalidade de dispositivo de lei mato-grossense, sendo alegado, em ambos os
casos, a ocorrência de bitributação e a invasão da competência municipal.
Em abril de 2020, quando do início do julgamento do mérito da ADI 1.945, os
Ministros Carmem Lúcia (relatora) e Edson Fachin proferiram votos pela improcedência da
ação, concluindo pela constitucionalidade da cobrança do ICMS nas operações com
software, por se tratar de criação intelectual produzida em série destinada à atividade
mercantil.
Em seu voto, o Ministro Edson Fachin ressalta que a distinção de softwares segundo
o grau de customização é essencial para definir a competência tributária. Enaltece o
Ministro, assim, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo STF em relação aos “ softwares de
prateleira”, objeto do julgamento, de modo a “reputá-lo mercadoria sujeita à
comercialização na economia de mercado, pois se trata de criação de acesso amplo
disponibilizada ao público em geral”.
O Ministro Fachin reconhece, no entanto, que os “softwares de prateleira” sofreram
mudanças, uma vez que passaram a viger novas maneiras de comercializar, pagar
transações, encomendar e consumir bens, o que faz com que “o crescimento da economia
digital a transforme na própria economia”. Explica que, como consequência, os programas
de computador não são mais adquiridos e produzidos da mesma forma, de modo que a
transmissão eletrônica de dados sem a existência de um suporte físico se tornou uma
de; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sérgio André (Coord.). Tributação da economia digital. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2019. P. 66.
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realidade que dispensa a mercadoria como algo corpóreo, podendo acontecer mediante
download ou streaming, não estando mais limitada à aquisição material em lojas.
Não obstante tais mudanças, afirma o Ministro que permanece “parte do sentido
dos softwares off the shelf, relativamente a ser um programa já acabado, bem definido,
estável e concebido para desempenhar uma mesma função a uma pluralidade de usuários”.
Reconhece, paralelamente, que o software é correlato aos direitos do autor, na qualidade
de criação artística, literária e conexas, estando, por essa razão, albergado no âmbito de
proteção da propriedade intelectual, como mencionado anteriormente.
Concluiu, portanto, que independentemente do modo de comercialização, os
Estados detêm a competência para tributar softwares através do ICMS, reputando
constitucional a incidência de ICMS sobre softwares de prateleira, ainda que a circulação
da mercadoria ocorra apenas de forma digital e virtual.
Em sentido diametralmente oposto votou o Ministro Dias Toffoli, relator da ADI
5.659, que entendeu pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS, sob o argumento de
que tais operações se caracterizam como uma prestação de serviço, tributada pelo ISS,
independentemente das características do software (se padronizado ou customizado,
licenciado por meio de download ou com suporte físico). A divergência inaugurada pelo
Ministro Toffoli foi acompanhada pelos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso,
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux.
O Ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nas
operações com software, e, ainda que sob diferentes argumentos, defendeu também a não
incidência do ISS. O Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, defendeu a manutenção do
entendimento anterior do STF, de que haveria a incidência do ISS sobre os softwares
desenvolvidos de forma personalizada e do ICMS sobre os softwares padronizados,
comercializados em escala industrial e massificada.
Prevaleceu na Corte, portanto, o entendimento inaugurado pelo Ministro Dias
Toffoli, no sentido de que a elaboração de softwares é um serviço que resulta do esforço
humano. Isso porque, tanto no caso de fornecimento personalizado por meio do comércio
eletrônico direto, quanto no licenciamento ou na cessão de direito de uso, está clara a
obrigação de fazer na confecção do programa de computador, no esforço intelectual e,
ainda, nos demais serviços prestados ao usuário. Por essas razões, seis dos onze Ministros
concluíram que o ISS deveria ser o imposto incidente sobre as operações com software.
A jurisprudência da Corte, segundo o Ministro Dias Toffoli, tradicionalmente resolve
as ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base na sistemática objetiva, isto é, determina
a incidência apenas do primeiro se o serviço está definido por lei complementar como
tributável por tal imposto, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de bens,
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ressalvadas as exceções previstas na lei; ou a incidência apenas do segundo sobre as
operações de circulação de mercadorias que envolvam serviços não definidos por lei
complementar como tributáveis por imposto municipal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O licenciamento ou cessão de direito de uso de software, seja ele padronizado
(customizado ou não), seja por encomenda, independentemente da forma que ocorre a
transferência de dados, por se enquadrarem no subitem 1.05 da lista de serviços anexa à
Lei Complementar 116/03, já teriam o condão de responder quaisquer dúvidas acerca da
incidência de ISS ou ICMS nas transações de software. Isso porque a própria CF/88
estabeleceu que os conflitos de competência devem ser resolvidos por Lei Complementar
nacional, consoante o disposto no art. 146, I, da Carta Maior.
Assim, afirmou o Ministro Toffoli ser impossível desconsiderar, para o deslinde da
controvérsia, a legítima opção do legislador complementar de, por meio do subitem 1.05
da lista anexa à LC 116/03, fazer incidir o imposto municipal, e não o estadual, sobre o
licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador.
No que tange ao fornecimento de software personalizado, segundo o Ministro, não
haveria dúvidas quanto à incidência de ISS sobre a operação, mesmo se considerado o
entendimento firmado no RE 176.626/SP, mencionado anteriormente. Isso porque, mesmo
à luz deste precedente, o ISS já incidia sobre a operação relativa a software personalizado
gravado em suporte físico, realizada quer por meio do comércio tradicional quer pelo
comércio eletrônico indireto.
Ademais, conforme já exposto, no licenciamento ou cessão de direito de uso desse
tipo de software, inequivocamente há a prestação de serviço, porquanto há o
desenvolvimento de um programa de computador personalizado. Paralelamente, ainda
que se considere que o fornecimento de software personalizado envolva não só o esforço
para a confecção do programa, mas também a própria transferência do bem digital, a
incidência do ISS permanece como a opção correta, uma vez que constitui este software
uma operação mista/complexa, sendo inviável separar a obrigação de dar (transferência
do bem digital) da obrigação de fazer (desenvolvimento do programa).
Nessa esteira, o Ministro Toffoli reiterou a importância e imprescindibilidade da
existência do esforço humano para a confecção do programa de computador, sendo essa
a sua característica fundamental e intrínseca, mesmo diante do desenvolvimento de
software que é replicado para ser comercializado para diversos usuários distintos.
Fundamentando a sua posição, seu voto trouxe acórdãos proferidos em outros
processos que, apesar de abordarem outras hipóteses de incidência, se coadunam com o
entendimento da aplicabilidade do ISS a operações mistas/complexas, como o RE 651.703,
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de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discutiu a incidência de ISS sobre atividades
realizadas pelas operadoras de planos de saúde, mencionado anteriormente172.
Por fim, abordou o Ministro a tributação do chamado Software as a Service (Saas),
ou cloud computing, enaltecendo o voto da Ministra Carmen Lúcia, que – a despeito de
defender a incidência de ICMS sobre as operações com softwares - reconheceu que essa
hipótese específica, por geralmente contar com regras próprias de licenciamento e cessão
de uso, são “possivelmente atividades passíveis de reconhecimento como prestação de
serviços no item 1.05 da Lista anexa à Lei Complementar 116/03”. Assim, defendera a
Ministra a não incidência do imposto estadual nesse caso, em que há o licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de computador, tal como previsto no item 1.05 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003.
O julgamento foi finalizado em fevereiro de 2021, após voto-vista do Ministro Nunes
Marques, que aderiu à corrente minoritária, no sentido da incidência do ICMS. Segundo o
Ministro, o mero licenciamento ou a cessão de software por meio digital, sem que o
produto esteja acompanhado de suporte físico, não faria surgir, por si só, a incidência do
ISS. Defendeu, assim, ser possível a incidência de ICMS sobre a circulação de mercadorias
virtuais, que se tornam cada vez mais comuns em ambientes digitais.
Assim, após décadas de dúvidas e acirrada guerra fiscal envolvendo a tributação de
software, enfim o STF chegou a uma conclusão, prevalecendo a competência tributária dos
Municípios. Os efeitos da decisão foram modulados, estabelecendo a Corte os efeitos ex
nunc de seu novo entendimento, prevendo diferentes soluções a depender da situação
específica de cada contribuinte. 173
172 Nesse julgamento, como dito, defendeu-se uma interpretação mais ampla do conceito constitucional de
serviços, desvinculada da teoria civilista, a qual classifica as obrigações entre “de dar” e “de fazer”, a fim de
que tal interpretação tornasse a tributação sobre serviços mais consentânea com a realidade econômica
atual. O ISS, assim, incidiria sobre atividades que representem tanto obrigações de fazer quanto obrigações
mistas, que também incluem uma obrigação de dar, desde que prevalecente o conteúdo da obrigação de
fazer.
173 “Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão,
atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito em questão para: a)
impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com softwares em favor de quem
recolheu esse imposto, até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito, vedando, nesse
caso, que os municípios cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que os estados
cobrem o ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de
julgamento do mérito. Ficam ressalvadas (i) as ações judiciais em curso, inclusive de repetição de indébito e
execuções fiscais em que se discutam a incidência do ICMS e (ii) as hipóteses de comprovada bitributação,
caso em que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ICMS. Por sua vez, incide o ISS no caso
de não recolhimento do ICMS ou do ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da
publicação da ata de julgamento do mérito. Por fim, modulou os efeitos da decisão para também se
estabelecer efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, no tocante à
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Delineado, assim, o histórico da posição do STF acerca da matéria, vê-se a gravidade
do conflito federativo que envolvia a tributação de softwares. O país mostrou-se
claramente incapaz de dirimir tais controvérsias pela via legislativa, restando ao Judiciário,
após duas décadas de discussões e precedentes contraditórios, a tarefa de definir o tributo
incidente sobre tal operação, se ICMS ou ISS.
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A forma como a tributação de software foi tratada pelas instituições representa, por
certo, exemplo a não ser seguido com relação às demais controvérsias envolvendo a
economia digital. Relevante, portanto, perquirir os aprendizados que se deve retirar dessas
décadas de controvérsias, bem como analisar os possíveis caminhos de reforma que se
colocam para o futuro.
CAPÍTULO III: APONTAMENTOS PARA UMA FUTURA REFORMA DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO
3.1. Algumas lições que podem ser extraídas dos problemas identificados
Conforme exposto ao longo deste trabalho, o sistema tributário brasileiro apresenta
diversos problemas, entre os quais se destacam, especificamente no caso da tributação de
softwares e da economia digital, a sobreposição de competências legislativas entre os
entes federados e a ausência de normas adequadas aos novos padrões econômicos. Tais
fatores dificultam a resolução das controvérsias e acabam dando ao Judiciário a função de
definir os contornos da tributação de novas tecnologias no Brasil.
Do cenário problemático exposto nos capítulos anteriores é possível extrair algumas
conclusões, elencadas a seguir, sem pretensão de exaustividade, ante os limites do
presente trabalho.
A primeira lição, pressuposto de todas as outras, é que o sistema tributário
brasileiro precisa ser reformado. Entre os pontos de reforma explorados no presente
trabalho pode-se destacar a necessidade de (i) redução da complexidade do sistema; (ii)
definição de contornos claros das competências legislativas de cada ente federativo; (iii)
criação de bases de tributação adequadas à nova economia, não sendo mais suficiente a
declaração de inconstitucionalidade das expressões “adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação,
assinatura” e “ainda que preparatórios”, constantes do art. 2º, § 2º, I, da Lei nº 7.098/98, com redação dada
pela Lei nº 9.226/09; e, em relação à expressão “observados os demais critérios determinados pelo
regulamento”, presente no art. 13, § 4º, da Lei nº 7.098/98, que já havia sido suspensa no julgamento da
medida cautelar (sessão de 19/4/99), a declaração de inconstitucionalidade deve operar efeitos ex tunc, nos
termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não
modulava os efeitos da decisão. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”
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mera distinção entre mercadoria e serviço, conceitos que se tornam cada dia mais difíceis
de serem verificados com clareza nas operações tributáveis.
A segunda lição é que o Judiciário não deve ser o ator preponderante na
definição da tributação nacional. Não apenas em razão da morosidade para a resolução
das controvérsias, como se pôde ver no caso da tributação dos softwares acima esmiuçado,
mas também em função das críticas que a sua atuação em matérias como a tributação
digital, em que não há embasamento legislativo específico, é capaz de suscitar.
Isso porque, majoritariamente, a doutrina tributarista ainda defende um conceito
fechado de legalidade tributária, no qual o Legislativo possuiria um monopólio da
interpretação e criação das normas fiscais174. Essa posição tradicional encontra
fundamento na garantia do contribuinte contra as intervenções estatais em sua
propriedade e conecta-se ao surgimento do Estado Liberal e à ideia de autoconsentimento
da população, que, por meio do Parlamento, autorizaria a tributação realizada por seus
representantes 175.
Nesse contexto, a lei deveria ser aplicada objetivamente, sem subjetivismos por
parte do intérprete176. Entende Alberto Xavier, expoente dessa corrente doutrinária, por
174 Apesar de haver diferenças nas suas concepções de legalidade, Alberto Xavier, Misabel Derzi, Sacha
Calmon e Roque Antonio Carrazza estão entre os ilustres professores defensores de uma formatação
tradicional e fechada do princípio da legalidade.
175 Confira-se, nesse aspecto, as lições de Ricardo Lodi: “Com o advento do Estado Moderno, palco da
consagração do princípio da legalidade na Europa Continental, o consentimento quanto à imposição
tributária não tem mais o mesmo sentido da época estamental, não só porque os representantes dos
contribuintes têm mandato livre, podendo votar de acordo com a sua consciência e com os interesses da
Nação, e não mais como desejam os seus representados, mas, principalmente, porque a autorização que se
dá por meio da lei deve expressar, pelo menos no plano de sua legitimação, a vontade geral, e não a do
representado. Por outro lado, os tributos passaram a ter um caráter permanente, devendo ser cobrado tantas
vezes quantas ocorrer o fato gerador enquanto a lei de incidência estiver em vigor, o que também contribui
para esvaziar a crença em uma autorização legal do contribuinte para o lançamento. [...] Dessa maneira, a
ideia de autoconsentimento do contribuinte como garantia individual contra tributação como fundamento
do princípio da legalidade tributária perde espaço no Estado Moderno. Por sua vez, também resta esvaziado
o fundamento, muito utilizado nas monarquias dualistas do século XIX, da garantia da liberdade do indivíduo
pela reserva de lei, a partir da origem democrática do parlamento. Já se viu que o Estado Democrático de
Direito superou a dicotomia entre Estado e Sociedade, que militava a favor do Poder Legislativo, sendo o
Poder Executivo dotado de tanta ou mais legitimidade do que o primeiro [...]”. (RIBEIRO, Ricardo Lodi. O
Fundamento da Legalidade Tributária: Do Autoconsentimento ao Pluralismo Político. Revista de
Informação Legislativa, vol. 45, n. 177, p.215-222, jan./mar. 2008).
176 Para o ilustre doutrinador Alberto Xavier, por exemplo, o princípio da legalidade tributária não se resume
à mera exigência de uma lei tributária, demandando uma lei qualificada (uma “reserva absoluta de lei”), de
forma que o princípio da legalidade seria expresso, na verdade, como o princípio da tipicidade da tributação.
Segundo defende, a reserva absoluta de lei significaria que a lei deve conter não apenas o fundamento da
conduta da Administração, mas também o próprio critério de decisão do órgão de aplicação do direito.
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exemplo, que a tipicidade fechada do direito tributário seria, ao fim e ao cabo, medida de
proteção do princípio da separação de poderes, sendo certo que o Legislativo deteria o
monopólio da criação e do aumento dos tributos. Haveria, na sua visão, uma inversão de
competências se a lei tributária utilizasse “cláusulas gerais, conceitos indeterminados e
faculdades de delegação, que abririam as portas para que os órgãos de aplicação do direito
pudessem criar ou aumentar tributos, pelo exercício do poder regulamentar, da aplicação
analógica e do poder discricionário”177.
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Ainda que se defenda um conceito aberto de legalidade, no qual se confere ao
Executivo e ao Judiciário papel relevante na complementação, interpretação e aplicação da
legislação tributária, não há como se negar que a atuação expansiva do Judiciário em
matéria de tributação digital, em que não há bases normativas seguras a nortear a sua
atuação, pode suscitar críticas em virtude do princípio democrático e da separação de
poderes.
Isso porque se trata de decisões proferidas por agentes não dotados do batismo do
voto popular, na expressão de Luis Roberto Barroso, e que, por vezes, se sobrepõem e
suplantam as escolhas dos legítimos representantes da população. Assim afirma o Ministro
do Supremo Tribunal Federal:
A importância da Constituição – e do Judiciário como seu
intérprete maior – não pode suprimir, por evidente, a política, o
governo da maioria, nem o papel do Legislativo. A Constituição
não pode ser ubíqua. Observados os valores e fins constitucionais,
cabe à lei, votada pelo parlamento e sancionada pelo Presidente,
fazer as escolhas entre as diferentes visões alternativas que
caracterizam as sociedades pluralistas. Por essa razão, o STF deve ser
deferente para com as deliberações do Congresso. Com exceção do
que seja essencial para preservar a democracia e os direitos
fundamentais, em relação a tudo mais os protagonistas da vida
Transforma-se a lei tributária, portanto, em “lex stricta” (princípio da legalidade estrita), que fornece não
apenas o fim, mas também o conteúdo da decisão do caso concreto, o qual se obtém por mera dedução da
própria lei. Limita-se o órgão de aplicação, assim, à mera subsunção do fato à norma, sendo incabível
qualquer valoração pessoal. Assim, conclui Alberto Xavier: “O princípio da tipicidade da tributação traduz-se,
pois, na imposição de comandos ao legislador para que formule as leis tributárias: (i) de um modo casuístico
ou seletivo, com a consequente proibição de cláusulas gerais ( lex stricta); (ii) de modo completo e exclusivo,
com a consequente proibição de normas de reenvio (lex completa); (iii) de modo claro e preciso, com a
consequente proibição de conceitos indeterminados (lex certa); (iv) de modo expresso, com a consequente
proibição de analogia (lex stricta)”. (XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma
Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 26/29).
177 XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001,
p. 26/29.
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política devem ser os que têm votos. Juízes e tribunais não podem
presumir demais de si próprios – como ninguém deve, aliás, nessa
vida – impondo suas escolhas, suas preferências, sua vontade. Só
atuam, legitimamente, quando sejam capazes de fundamentar
racionalmente suas decisões, com base na Constituição. [...]178.
Tome-se como exemplo dessa maximização do papel do Judiciário179 em matéria
tributária a recente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 786,
ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, em que se pretendia o reconhecimento de
um estado de coisas inconstitucional do sistema tributário nacional. Pleiteava-se, entre
outros pontos, que a Corte determinasse ao Executivo e ao Congresso Nacional a
elaboração, no prazo de seis meses, de uma proposta de reforma tributária que resolvesse
a regressividade do sistema atual. O relator, Ministro Alexandre de Moraes, em acertada
decisão180, negou seguimento à ação, por entender incabível a ADPF.
O assoberbamento dos Tribunais Superiores, ademais, torna extremamente lenta a
resolução das demandas, fato que, atrelado à frequente ausência de modulação de efeitos
das decisões judiciais, contribui sobremaneira para a insegurança jurídica em diversos
setores da economia. Nesse sentido, Gustavo Brigagão menciona como os Tribunais
Superiores são capazes de aumentar a insegurança jurídica envolvendo os limites de
tributação dos Estados e Municípios:
“Em vez de solucionarem esses conflitos de competência, os nossos
tribunais superiores acabaram por agravá-los, quando, ao julgarem
questões relativas a pretensões estaduais e municipais sobre a
178 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Suffragium Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Fortaleza, v. 5, n. 8, p. 11-22, jan./dez. 2009.
179 “A judicialização e o ativismo são traços marcantes na paisagem jurídica brasileira dos últimos anos.
Embora próximos, são fenômenos distintos. A judicialização decorre do modelo de Constituição analítica e
do sistema de controle de constitucionalidade abrangente adotados no Brasil, que permitem que discussões
de largo alcance político e moral sejam trazidas sob a forma de ações judiciais. Vale dizer: a judicialização
não decorre da vontade do Judiciário, mas sim do constituinte. O ativismo judicial, por sua vez, expressa uma
postura do intérprete, um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, potencializando o sentido
e alcance de suas normas, para ir além do legislador ordinário. Trata-se de um mecanismo para contornar,
bypassar o processo político majoritário quando ele tenha se mostrado inerte, emperrado ou incapaz de
produzir consenso. Os riscos da judicialização e, sobretudo, do ativismo envolvem a legitimidade
democrática, a politização da justiça e a falta de capacidade institucional do Judiciário para decidir
determinadas matérias.” (BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade
democrática. Suffragium - Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Fortaleza, v. 5, n. 8, p. 11-22,
jan./dez. 2009.)

180< https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460454&ori=1 > acesso em 15 fev.
2021
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mesma atividade, ampliaram indevidamente os limites a que sujeitos
os conceitos de mercadorias e serviços.
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De fato, quando o que se discutia era o conceito de ‘serviços’ e esse
conceito era indevidamente ampliado, as fazendas municipais
acabavam por ter as suas competências impropriamente ampliadas,
e os estados, por sua vez, viam-se prejudicados, pois, dessa
ampliação, decorria a consequente limitação das suas competências.
Quando o que se discutia era o conceito de ‘mercadorias’ e esse
conceito era indevidamente ampliado, as fazendas estaduais eram,
então, as que tinham as suas competências ampliadas, e os
municípios, por sua vez, os que se viam prejudicados, porque, dessa
ampliação, decorria a limitação das suas competências.
Ou seja, em vez de dirimir conflitos, a jurisprudência dos nossos
tribunais acabava (como ainda acaba) por agravá-los, na medida
em que ela própria oferecia fundamentos a que, qualquer que
fosse o pleito, proveniente dos estados ou dos municípios, ele
estivesse sempre amparado por precedentes contraditórios, ou
assistemáticos, das cortes superiores. Ampliou-se, assim, a zona
cinzenta em que ambos os níveis da Federação (estados e
municípios) passaram a se entender competentes para tributar as
atividades econômicas exercidas pelos contribuintes” 181.
Destacam-se, ainda, os efeitos deletérios que a excessiva judicialização tributária
produz na organização e no planejamento orçamentário do Poder Público. Além de
desestimular o pagamento espontâneo de tributos pelo contribuinte, a judicialização
excessiva faz com que o Fisco, não raro, seja surpreendido por decisões que não apenas
tolhem parte de sua arrecadação, mas ainda lhe impõem passivo decorrente de eventuais
ações de restituição de indébito, causando grave desequilíbrio às contas públicas 182.
181 BRIGAGÃO, Gustavo. O sistema tributário nacional e a necessidade de sua revisão. In: BRIGAGÃO,
Gustavo; MATA, Juselder Cordeiro da (Org.). Temas de Direito Tributário, em Homenagem a Gilberto de Ulhoa
Canto. Belo Horizonte, Editora Arraes, 2020. Capítulo 56, p. 769.
182 Heleno Taveira Torres, nesse sentido, afirma: “Orçamento público exige previsibilidade de receitas
estimadas para que as despesas possam ser realizadas, o que deve ser garantido principalmente por impostos
pagos com elevado grau de espontaneidade. Somente quem desconhece o fenômeno da atividade financeira
do Estado imagina que mudanças abruptas no sistema tributário possam ser feitas sem os cuidados de
proteção do orçamento na sua totalidade” (TORRES, Heleno Taveira. A reforma tributária
infraconstitucional pelas medidas alternativas para solução de controvérsias. In: SANTANA, Lais
Hadassah; AFONSO, José Roberto (Coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2020. p. 174).
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Heleno Taveira Torres, nesse contexto, defende que a reforma do sistema tributário
deveria perpassar o aprimoramento e maior incentivo aos meios alternativos de resolução
de controvérsias:
“No Judiciário, atualmente, estão em andamento cerca de 100
milhões de processos, cuja demanda crescente tem sido atendida por
um grupo aproximado de 16.500 juízes. Nesta quadra, desde 1988, o
STF recebeu 1.524.060 processos que tramitaram ou ainda tramitam
naquela Corte. Contudo, o volume é crescente e em 2014 foram
distribuídos 78.110 processos e julgados 110.603 processos. A
maioria de natureza tributária e previdenciária. [...] A dificuldade
está em concretizar justiça em matéria tributária onde a demora
gera custos recíprocos, ao Estado e aos contribuintes, mediante
combinação de rigor técnico, celeridade, certeza e segurança
jurídica. E somente com a combinação de métodos adicionais de
solução de controvérsias pode-se chegar a este resultado. [...]
Assim, no campo da aplicação, nada impede que a lei possa qualificar,
dentro de limites e no atendimento do interesse coletivo, os
melhores critérios para constituição, modificação ou extinção do
crédito tributário, inclusive os meios de resolução de conflitos,
vinculativamente e com espaço para discricionariedade, no que
couber visando a atender a economicidade, celeridade e eficiência da
administração tributária” 183.
A preferência à resolução extrajudicial dos conflitos sugerida poderia ser
endereçada por vias infraconstitucionais, por meio de propostas legislativas que
aprimorem e estimulem a adoção de meios alternativos de disputas, como a mediação,
conciliação e arbitragem. A arbitragem, inclusive, mostra-se forma de heterocomposição
especialmente interessante para solução de demandas tecnicamente complexas, potencial
certamente ostentado por muitas das controvérsias envolvendo a tributação digital que
ainda surgirão.
Dessa forma, o assoberbamento das Cortes seria mitigado e, considerando o
regramento legislativo subjacente à implementação dos meios alternativos, se aliviariam
as críticas à atuação preponderante do Judiciário em matéria tributária. É certo, contudo,
que a par do incentivo à adoção de métodos alternativos de resolução de controvérsias, o
183 TORRES, Heleno Taveira. A reforma tributária infraconstitucional pelas medidas alternativas para
solução de controvérsias. In: SANTANA, Lais Hadassah; AFONSO, José Roberto (Coord.). Tributação 4.0. São
Paulo: Editora Almedina Brasil, 2020. p. 179/181.
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ideal seria que atos normativos genéricos e abstratos regulassem os contornos da
tributação digital, conferindo segurança jurídica, transparência e previsibilidade à matéria.
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A edição de normas jurídicas resta, no entanto, freada pela morosidade do processo
legislativo, pelas disputas entre os entes, e, especificamente no que concerne às novas
tecnologias, pela complexidade técnica inerente a essas operações. Exemplo desse atraso
pôde-se ver nitidamente no caso da Lei Complementar no 157, que, apenas em 2016,
alterou a lista de serviços sujeitos ao ISS para prever hipóteses ligadas à economia digital.
Chega-se, então, à terceira lição extraível da problemática envolvendo a tributação
de novas tecnologias, que diz respeito à insuficiência da lei em sentido estrito para
regular, de modo satisfatório, a economia digital.
As relações econômicas contemporâneas impõem novos traços a conceitos
tradicionais como mercadoria, serviços, renda, moeda e domicílio tributário, obrigando o
Estado a uma constante atualização da sua legislação, sob pena de perder, paulatinamente,
suas fontes de arrecadação, inviabilizando a consecução dos objetivos constitucionais
postos a cargo do Poder Público.
Na contramão das evoluções do princípio da legalidade ocorridas no direito penal
e administrativo, que admitem certo grau de atuação normativa do administrador, na seara
tributária ainda se nutre uma grande desconfiança perante o exercício do poder normativo
pelo Executivo. Trata-se de entendimento que já vem sendo relativizado pela
jurisprudência184, mas que ainda possui forte apoio da doutrina tributária nacional. Nutrese, como bem mencionado por Sergio André Rocha, “uma clara desconfiança em relação à
autoridade administrativa, a qual se pretende limitar tanto quanto possível”185.
184 Nesse sentido, confiram-se os entendimentos da e. STF nos autos do RE no 343.446/SC, julgado em
20/03/2003, que tratava do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), da ADI no 4,697/DF, julgada em
06/10/2016, em que se julgou constitucional lei que estabelecia teto para estipulação de contribuições sociais
de interesse profissional, e do RE no 838.284/SC, julgado em 19/10/2016, em que se analisou a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), taxa de polícia devida aos Conselhos de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia e que também estipulava teto máximo, bem como no RE 651.703/PR, julgado em 29/09/2016,
em que se analisou a incidência de ISS sobre planos de saúde. Foram editados, pelo STF, os Temas 829 e 540
de repercussão geral: “Tema 829 - Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita

o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor
esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos
índices de correção monetária legalmente previstos.” e “Tema 540 - É inconstitucional, por ofensa ao princípio
da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a
competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias
profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização
desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos”.
185 Parte-se do princípio de que “as leis serão mal interpretadas/aplicadas”, razão pela qual se busca “na sua

elaboração, um fechamento conceitual, uma determinação, um enclausuramento, que limite ao máximo a
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Tem-se, nesse contexto, um Poder Executivo reprimido no seu poder
regulamentador, porém ávido por recursos para atender às crescentes prestações que lhe
são exigidas. Ao seu lado, vê-se um Legislativo incapaz de acompanhar o ritmo de criação
de novas tecnologias e, muitas vezes, impossibilitado de avançar nos debates em virtude
do modelo de repartição de competências tributárias estabelecido na Constituição. As
dúvidas recaem, assim, sobre o Judiciário, que, à falta de parâmetros legais adequados à
nova realidade econômica, define, em pontuais julgamentos, os rumos da tributação da
economia digital no país.
Com esteio na doutrina defendida, entre outros, por Ricardo Lobo Torres, é possível
se pensar em uma releitura do princípio da legalidade tributária, de modo a melhor atender
à pretensão de tributação da economia digital. Segundo o autor, com a emergência do
Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade teria sido ressignificado.
Primeiramente porque a atual sociedade de risco não comporta mais uma direção
estatal pautada apenas na lei formal, sendo necessária uma pluralidade de fontes
normativas. Ademais, atualmente é a Constituição, e não mais a lei, que se torna o centro
da normatividade jurídica, de forma que “a relação tributária não se esgota na lei formal,
senão que deve buscar o seu fundamento na ideia de justiça e nos princípios
constitucionais dela derivadas, máxime os da capacidade contributiva, do custo/benefício
e da solidariedade social” 186. Sendo assim, entende que o princípio da legalidade
tributária, embora ambíguo e de contornos ainda em construção, possuiria três
subprincípios: a supremacia da Constituição, a reserva de lei e o primado da lei.
A supremacia da Constituição consistiria no fato de que todo o ordenamento
jurídico, inclusive o tributário, tem sua validade e eficácia condicionada pela Constituição,
com a qual deve ser compatível. Com relação ao subprincípio da reserva de lei, o autor, em
contraposição ao conceito de reserva absoluta da lei tributária, sustenta que “o direito
tributário, utilizando as cláusulas gerais e os conceitos indeterminados, não pode ter na lei
formal o fechamento total dos seus conceitos e dos seus tipos e necessita da
complementação pelo poder regulamentar da Administração” 187.
Esse subprincípio, segundo alega, vem sendo mitigado ao longo do tempo por força
do crescimento das ideias de reserva da administração e de reserva da jurisdição. O
primeiro caso, se deu em virtude da “impossibilidade de pleno fechamento dos conceitos
liberdade de conformação do intérprete/aplicador” (ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: A segurança
jurídica tributária possível na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 10/23).
186 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2ª. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2014. v. 2., p. 423.
187 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2a. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2014. v. 2, p. 435.
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de direito tributário pela própria lei formal e a necessidade da maior atuação de
Administração na defesa dos direitos”.188 No caso da reserva de jurisdição, se trata do
entendimento já consolidado de que, no nosso sistema legal, o Judiciário terá sempre a
última palavra na resolução de litígios.
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O subprincípio do primado da lei, por sua vez, sinaliza no sentido de que “a lei formal
ocupa o lugar superior no ordenamento infraconstitucional, limitando e vinculando os atos
da Administração e do Judiciário” 189. Tal princípio está intimamente relacionado com o
princípio da reserva de lei, o qual, como visto, vem perdendo força em razão da reserva de
Administração e de jurisdição. Afirma-se, então, que “a segurança jurídica não depende só
da reserva da lei, mas também do judiciário e da administração”.
Tem-se, assim, o cerne da ideia ampla de legalidade defendida por Ricardo Lobo
Torres, o qual é categórico ao admitir a regulamentação da lei tributária pela
Administração, sobretudo nas zonas de imprecisão da própria legislação. Ressalva-se,
sempre, a possibilidade de se recorrer ao Judiciário, cuja interpretação prevalecerá ao final,
“mas não se pode eliminar a competência administrativa na elaboração do regulamento,
com eficácia sobre terceiros” 190.
Maurine Morgan Pimentel Feitosa, nessa esteira, afirma que a economia digital tem
o potencial de acentuar a questão atinente aos limites do poder regulamentar da
188 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2a. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2014. v. 2., p. 444.
189 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2a. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2014. v. 2, p. 445.
190 Confira-se: “A lei tributária formal pode ser regulamentada pela Administração através de decretos e

outros atos menores (portarias, instruções de serviços, etc.). Há zonas de imprecisão nas leis tributárias e um
certo espaço não preenchido pelo próprio legislador que abrem à Administração o poder de complementar
a regra da imposição fiscal. Claro que sempre resta a possibilidade de se contrastar tal interpretação
administrativa com a do Judiciário, que prevalecerá afinal. Mas não se pode eliminar a competência
administrativa na elaboração do regulamento, com eficácia sobre terceiros. [...] No Brasil o positivismo tem
procurado minimizar a importância da interpretação administrativa com defender a existência da tipicidade
fechada, que é contradictio in terminis, e da legalidade absoluta [...]. O art. 99 do Código Tributário Nacional
expressa a adesão a esse raciocínio, ao estabelecer: ‘o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos
das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com a observância das regras de intepretação
estabelecidas nesta lei’. Quer dizer: o próprio CTN procura fechar e limitar a atividade regulamentar da
Administração, estabelecendo regras para a interpretação das leis tributárias (arts. 107 a 112) de modo
pretensamente unívoco e seguro. Só que tais normas de interpretação carecem elas próprias de
interpretação, tornando-se inócuas e vazias, donde redunda que a interpretação administrativa ainda
encontra amplo campo para a sua efetivação” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional
Financeiro e Tributário. 2a. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. v. 2, p. 445/448.)
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Administração, tendo em vista que “diversos entes políticos editaram atos administrativos
com vistas a disciplinar aspectos tributários das novas tecnologias” 191.
Em um contexto de avanço de tecnologias disruptivas, afirma a autora, percebe-se
uma perplexidade quanto ao novo e, ao mesmo tempo, uma tendência a se buscar inserir
os novos institutos dentro de modelos já existentes. Nesse contexto de incertezas, caberia
ao intérprete o “ônus de identificar, diante de cada caso concreto, se o ordenamento
jurídico existente contém elementos necessários e suficientes para fins de ensejar a
incidência tributária ou se, ao revés, é necessária a atuação do administrador público ou
do legislador”. E continua:
“Portanto, o avanço das novas tecnologias pressupõe que o
administrador público identifique de que forma deve exercer o
seu poder normativo. Em outras palavras, caberá à Administração
Tributária verificar se deve regulamentar determinada atividade. Caso
a resposta seja positiva, cabe-lhe perquirir de que modo deve fazêlo, assim como os limites de sua atuação” 192.
A crise do conceito clássico do princípio da legalidade já fora vivida em outras áreas
da ciência jurídica, sendo o exercício do poder normativo pelo Executivo, apesar de
rechaçado por parcela doutrinária, plenamente compatível com o direito tributário. As
peculiaridades da economia digital, por certo, aceleram e intensificam a necessidade de
releitura do referido princípio, na medida em que os atos normativos da Administração,
editados dentro de parâmetros determinados pelo próprio legislador, se mostram
plenamente capazes de atender, com a celeridade e profundidade técnica necessárias, a
esse novo padrão econômico.
De tudo que se expôs, pode-se resumidamente afirmar a imperiosidade de uma
reforma tributária, de modo a pôr fim aos conflitos federativos tributários e solucionar os
problemas de tributação da economia digital, a qual, como já explanado anteriormente,
não se adequa aos moldes industriais sobre o qual nosso atual sistema foi construído.
Deve-se superar, ainda, a preponderância assumida pelo Judiciário na matéria, admitindose meios alternativos de resolução de controvérsias, sendo pertinente o debate, ainda,
acerca da releitura do princípio da legalidade, opção interessante em um contexto em que
191 FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O Poder Executivo e a Tributação do Software no Brasil: um
Enfoque no Princípio da Legalidade. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA,
Sergio André (Org.). Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 189.
192 FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O Poder Executivo e a Tributação do Software no Brasil: um
Enfoque no Princípio da Legalidade. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA,
Sergio André (Org.). Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 191.
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as bases das relações econômicas se alteram em um ritmo que o processo legislativo
ordinário jamais seria capaz de acompanhar.
3.2. As soluções propostas em âmbito nacional e internacional
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Considerando as dificuldades de se adequar as novas tecnologias aos tradicionais e
estanques conceitos do direito tributário, novos modelos vêm sendo pensados e testados
internacionalmente. Países do mundo todo perceberam que devem adequar suas
legislações à nova realidade econômica, sob pena de perderem, em breve, parcela
considerável de sua arrecadação.
O tema vem sendo fortemente debatido pela comunidade internacional. Os países
membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por
exemplo, se reuniram em mais de uma ocasião para elaborar relatórios sobre a Erosão da
Base Tributável e Transferência de Lucros (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).
No primeiro relatório, publicado em 2013 e denominado Ação 1 do Projeto BEPS,
buscou-se identificar as dificuldades de se aplicar à economia digital as regras de
tributação internacional vigentes, sendo seguido de um Relatório Intermediário (Interim
Report), publicado em 2018, no qual foram divulgadas as medidas de tributação da
economia digital implementadas globalmente. Nas palavras de Sergio André Rocha:
“Dentre outros aspectos, a Ação 1 propôs a análise das seguintes
questões (i) a capacidade de uma empresa ter presença digital
significativa na economia de outro país sem estar sujeita à tributação,
diante da inexistência de elementos de conexão nas regras de
tributação vigentes; (ii) a atribuição de valor agregado à geração de
dados relativos a mercados e clientes; (iii) a aplicação das regras de
tributação na fonte; (iv) a qualificação dos rendimentos originados
dos novos produtos e serviços digitais; (iv) a qualificação dos
rendimentos originados dos novos produtos e serviços digitais; e (v)
como assegurar a cobrança efetiva do VAT (Value Added Tax)/ GST
(Good and Services Tax) diante do fornecimento transnacional de
bens e serviços digitais” 193.
Os desafios da economia digital ganharam tamanha relevância que se tornaram alvo
de discussões internacionais, de forma que a OCDE abordou algumas opções para
enfrentar esses percalços no âmbito da tributação direta, tais como a adoção do critério
193 ROCHA, Sergio André; CASTRO, Diana Rodrigues Prado de. Ação 1 do Projeto BEPS e as Diretrizes
Gerais da OCDE. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.),
Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 246.
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da presença econômica substantiva como forma de caracterização de um estabelecimento
permanente virtual, bem como a utilização do imposto de renda retido na fonte sobre
determinadas atividades digitais 194.
No âmbito da tributação indireta, por sua vez, a cobrança do IVA/GST sobre as
transações multinacionais, particularmente as realizadas entre empresas e consumidores,
é de especial importância para a OCDE. Assim, recomendou-se que os países aplicassem
“os princípios das Diretrizes Internacionais/GST IVA elaborados pela OCDE para a cobrança
do IVA sobre prestações de serviços nos serviços B2C (business to consumer models) e de
bens intangíveis, além de considerar a introdução dos mecanismos de arrecadação nelas
estabelecidos, privilegiando o princípio do destino (local onde a mercadoria é consumida)”
195.
A Comissão Europeia, ademais, apresentou propostas de longo e curto prazo para
os países europeus. A primeira visa à reforma das regras de tributação das pessoas
jurídicas, sendo de mais difícil implementação; já a segunda prevê a instituição de um
imposto provisório sobre as principais atividades digitais atualmente excluídas do sistema
tributário europeu, visando evitar a adoção de medidas unilaterais pelos Estados-Membros
196.
Entre as medidas unilaterais já adotadas nesse sentido, a mais controvertida, por
certo, foi a opção francesa de criação de um imposto único de 3% incidente sobre a receita
de empresas de tecnologia com faturamento acima de 25 milhões de euros na França e
750 milhões de euros no mundo. A taxa, chamada de GAFA (acrônimo para Google,
Amazon, Facebook e Apple) causou forte reação nos Estados Unidos, que ameaçaram a
aplicação de taxas alfandegárias de 100% sobre produtos franceses, dando ensejo a uma
tentativa de acordo liderada pela OCDE. Após o fracasso das negociações diplomáticas, no
194 ROCHA, Sergio André; CASTRO, Diana Rodrigues Prado de. Ação 1 do Projeto BEPS e as Diretrizes
Gerais da OCDE. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.),
Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 254.
195 ROCHA, Sergio André; CASTRO, Diana Rodrigues Prado de. Ação 1 do Projeto BEPS e as Diretrizes
Gerais da OCDE. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.),
Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 254.
196 ROCHA, Sergio André; CASTRO, Diana Rodrigues Prado de. Ação 1 do Projeto BEPS e as Diretrizes
Gerais da OCDE. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.),
Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 267/268; e
GOMES, Marcus Livio; CANEN, Doris. Os Relatórios do Projeto BEPS Ação 1, as Propostas da União
Europeia e as Atualizações Referentes a Tributação da Economia Digital. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama
Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.), Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2019, p. 171.
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entanto, a França decidiu levar à frente seus planos de tributação digital, sendo tida como
pioneira nesse sentido197.
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Embora o estudo das experiências internacionais na tributação digital mostre-se de
extrema importância, é certo que a questão no Brasil possui contornos próprios, impondose, assim, uma reflexão acerca da melhor forma de se tributar a economia digital no país,
considerando as peculiaridades do nosso sistema e a dinâmica de nossas instituições.
Dessa forma, a temática repercute também entre os juristas nacionais, que desenvolvem
entendimentos variados acerca de qual seria a melhor solução para esses conflitos.
Tathiane Piscitelli afirma, com relação à controvérsia envolvendo Estados e
Municípios em torno da tributação de softwares, que eventual reconhecimento, pelo STF,
da incidência do ICMS não causaria incongruências insuperáveis à luz das orientações da
OCDE. Haveria, contudo, relevantes óbices constitucionais a esse reconhecimento,
reputando a autora como correta a incidência do ISS sobre tais operações 198.
A incidência do ISS sobre as operações da economia digital, inclusive os softwares,
embora tecnicamente mais correta na visão da autora, traz outras complicações à luz das
orientações propostas pela OCDE. O principal aspecto é o fato de que “os municípios não
terão estrutura para aderir às orientações da OCDE e nem a lei complementar que regula
o imposto o faz”. É inviável, segundo afirma, o recolhimento no destino, tal como
privilegiado pela OCDE, em face dos 5.500 municípios brasileiros, com jurisdições
independentes e competências tributárias próprias. Ademais, a inexistência de norma
atribuindo responsabilidade aos agentes financeiros que intermediam essas operações
reforçaria, segundo sua visão, a inviabilidade prática da incidência do ISS. 199
197 “França confirma ‘imposto digital’ para gigantes da tecnologia. Globo.com | Economia, 2020. Disponível
em:
<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/11/25/franca-confirma-imposto-digitalpara-gigantes-de-tecnologia.ghtml>. Acesso em 08 fev 2021.
198 Haveria, contudo, desafios internos a serem enfrentados, entre eles o fato de a LC 116/2003 ter
estabelecido que as licenças de uso de software seriam tributadas via ISS, sendo certo que o art. 146, I,
CRFB/88 estabeleceu caber à lei complementar a resolução dos conflitos de competência. Ademais, segundo
a autora, “o fato de que outras transações, que igualmente se inserem no contexto da economia digital, como
streaming e determinadas camadas da nuvem” levaria a um resultado de inevitável complexidade, eis que “a
depender do objeto do contrato, haveria a incidência do imposto estadual ou municipal, ou ambos”. O
resultado, segundo a autora, seria ausência de simplicidade e clareza para a empresa o que também
implicaria em completo afastamento das diretrizes da OCDE (PISCITELLI, Tathiane. Tributação Indireta da
Economia Digital: o Brasil está pronto para aderir às orientações d/a OCDE? Revista de Direito Tributário
Atual, v. 43, n. 43, p. 527, 2019).
199 PISCITELLI, Tathiane. Tributação Indireta da Economia Digital: o Brasil está pronto para aderir às
orientações da OCDE? Revista de Direito Tributário Atual, v. 43, n. 43, p. 527, 2019.
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Referida autora sugere, então, a criação de um tributo federal sobre a economia
digital, cuja incidência se daria por ocasião da operação financeira de pagamento do
serviço ou bem digital transacionado. Nesse caso, segundo sua proposta, o agente que
intermediasse a operação, como a operadora de cartão de crédito, seria responsável pela
retenção do imposto na fonte:
“Essa alternativa parece-me ser a mais viável tanto em termos da
preservação do pacto federativo quanto em relação ao necessário
alinhamento do Brasil às orientações da OCDE na tributação indireta
da economia digital. Isso se dá por diversas razões. Em primeiro lugar,
estaríamos diante de um tributo federal, cuja incidência seria
uniforme em todas as unidades da Federação. Assim, estaria afastada
a necessidade de o provedor dos serviços ou bens digitais ter
conhecimento de normas tributárias específicas das diversas
localidades do Brasil. Ademais, a retenção no momento do
pagamento asseguraria, a um só tempo, a observância do princípio
do destino e a simplicidade na cobrança do tributo. Por fim,
superaríamos a disputa que já perdura mais de duas décadas entre
estados e municípios, de modo a inserir o Brasil em um cenário de
maior segurança e estabilidade jurídica. Ambos os desideratos são
necessários não apenas para o país se alinhar às orientações da
OCDE, mas para ser capaz de atrair investimento na área de
tecnologia. Contudo, a adoção dessa solução depende,
naturalmente, de vontade política dos entes da Federação, que
devem se alinhar para apresentar à comunidade internacional um
cenário viável quanto à tributação indireta da economia digital no
Brasil” 200.

Bernard Appy, mentor da proposta de reforma consubstanciada na PEC no 45/2019,
que se comentará a seguir, ressalta o fato de que a tributação dos bens e serviços no Brasil
foge do padrão internacional ao atribuir a quatro tributos (PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS) tal
tarefa. Na maior parte dos países do mundo, a tributação é feita por meio do imposto de
valor agregado (IVA), o qual é cobrado em todas as etapas de produção, com direito a
creditamento na fase posterior. Por possuir, normalmente, uma única ou poucas alíquotas
incidentes sobre uma ampla gama de bens e serviços, evita-se a discussão de classificação
e enquadramento da atividade.
Defende o autor, assim, a existência de um IVA nacional, partilhado entre os
diferentes entes federativos. Afirma ser necessário seguir as melhores práticas
200 PISCITELLI, Tathiane. Tributação Indireta da Economia Digital: o Brasil está pronto para aderir às
orientações da OCDE? Revista de Direito Tributário Atual, v. 43, n. 43, p. 527, 2019.
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internacionais, no sentido da instituição de um tributo com base ampla de bens e serviços,
crédito abrangente e um sistema eficaz de ressarcimento. Prevê o autor, contudo, grande
resistência por parte dos Estados e Municípios, que perdem o poder sobre o ICMS e ISS;
de setores econômicos atualmente beneficiados por regimes especiais setoriais de
PIS/COFINS; bem como de apoiadores da Zona Franca de Manaus, que poderia ser muito
afetada pela eliminação do IPI201.
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Nesta mesma linha, Leonardo Rocha Hammoud demonstra a carência do sistema
em lidar com o novo paradigma de percepções imateriais que os meios digitais
proporcionaram e as suas reflexões no campo tributário. Ao abordar as disputas entre os
entes tributantes, o autor reconhece serem tais conflitos de competências inerentes à
organização da economia tradicional. Defende, da mesma forma, a incidência de um
imposto único sobre essas operações, visando maior eficiência e à criação de um
ecossistema mais harmônico entre Fisco e contribuintes, no qual a cultura da
consensualidade supere o comportamento litigioso atualmente predominante na esfera
tributária.202
Admite o autor, no entanto, que a implementação de um tributo único
possivelmente desencadearia um longo debate quanto à repartição das receitas
financeiras. Tal discussão, contudo, geraria efeitos muito menores do que aqueles oriundos
dos conflitos de competência vivenciados, passando a ser uma questão que “se alojaria no
direito financeiro e no pacto de índole constitucional” 203.
Há forte corrente na doutrina nacional, portanto, em defesa da necessidade de
reforma do sistema tributário para instituição do tributo único. Interessante sugestão, que
vai além das propostas acima referidas, é feita por Sergio André Rocha, segundo o qual os
desafios a serem enfrentados não se restringem à alta complexidade da legislação
brasileira. Em sua visão, o ponto mais falho do direito tributário nacional reside em um
201 APPY, Bernard. Por que o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado?. Interesse Nacional, v.
8, n. 31, p. 07, 2015. Disponível em:
< https://www.ccif.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Appy_Tributacao_1610.pdf>. Acesso em: 5 fev
2021.
202 HAMMOUD, Leonardo Rocha. Imposto único nas operações de internet: a consensualidade como
paradigma e o combate aos conflitos tributários na era digital. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital;
GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.). Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019. p.127-140.
203 HAMMOUD, Leonardo Rocha. Imposto único nas operações de internet: a consensualidade como
paradigma e o combate aos conflitos tributários na era digital. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital;
GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.). Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019. p. 140.
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problema institucional e processual, decorrente da ausência de um órgão de aplicação do
direito apto a exercer a função de solucionar as controvérsias fiscais204.
Em seu entendimento, a maior fonte de insegurança no sistema tributário brasileiro
reside no alto grau de relevância atribuído à interpretação/aplicação dos textos legais
tributários pelo órgão de aplicação. A segurança jurídica pretendida, nessa esteira, só seria
possível caso tal órgão tivesse condições de solucionar adequadamente as controvérsias
surgidas entre a Fazenda Pública e os contribuintes, o que não se vê atualmente205.
Propõe o autor, então, a rediscussão do processo tributário, principalmente no que
tange à definição sobre quais instituições são responsáveis pela aplicação do direito
tributário em si. Defende, assim, a criação de uma justiça tributária especializada, composta
por julgadores com formação e conhecimentos tributários e contábeis sólidos, sem
necessária formação jurídica. Assim, seria possível alcançar um espaço de consenso entre
Fisco e contribuintes, diminuindo a distância que a desconfiança de um sobre o outro
desencadeia – a Fazenda partindo da premissa que os contribuintes farão de tudo para
driblar as suas responsabilidades tributárias, e os contribuintes acreditando que a Fazenda
tenderá sempre a abusar de seu poder para cobrar além do devido, o que acaba gerando
uma forte improdutividade206.
3.3. As propostas de reforma tributária atualmente em trâmite no Congresso
Expostas algumas sugestões trazidas pela doutrina aos problemas identificados no
sistema tributário nacional, passa-se a analisar, de forma sucinta, os pontos principais da
reforma tributária atualmente em curso no Congresso Nacional, consubstanciada na PEC
no 45/2019, PEC no 110/2019 e PL no 3.887/2020, que deverão ser analisadas em conjunto
pelo Poder Legislativo 207.
De acordo com as informações constantes no sítio eletrônico da Câmara dos
Deputados, ambas as Propostas de Emendas à Constituição têm como principal objetivo a
simplificação e a racionalização da tributação sobre o consumo de bens e serviços no
204 ROCHA, Sergio André. Da Lei à Decisão. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 108.
205 ROCHA, Sergio André. Da Lei à Decisão. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 108.
206 ROCHA, Sergio André. Da Lei à Decisão. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 108.
207 O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que o parecer sobre a reforma
tributária deverá contemplar aspectos de todas as propostas em análise (PECs 45/19 e PEC 110/19 mais o PL
3887/20, dentre outras). Fonte: Agência Câmara de Notícias. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/noticias/724962-proposta-de-reforma-tributaria-vai-unificar-textos-diz-liderdo-governo>. Acesso em 05 fev 2021.
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Brasil208. O PL 3.887/2020, por sua vez, visa à instituição da Contribuição Social sobre
Operações com Bens e Serviços (CBS), extinguindo o PIS e COFINS e criando um tributo
sobre o valor agregado.
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Por meio das duas propostas de emenda (PEC 45/2019 e 110/2019) pretende-se a
extinção de alguns tributos e a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), nos moldes
dos impostos sobre valor agregado (IVA) existentes em outros países, bem como a criação
de um novo imposto, a incidir sobre bens e serviços determinados, chamado Imposto
Seletivo.
O Imposto Seletivo, na PEC 110/2019, tem natureza arrecadatória, sendo cobrado
sobre operações com petróleo e derivados, combustíveis, lubrificantes, gás natural,
cigarros e outros produtos de fumo, energia elétrica, serviços de telecomunicações do art.
21, XI, CRFB/88, bem como bebidas alcóolicas e não alcóolicas, veículos automotores
novos, terrestres, aquáticos e aéreos. Já na PEC 45/2019, o Imposto Seletivo possui
natureza predominantemente extrafiscal, cobrado de modo a desestimular o consumo de
determinado bem, serviço ou direito, listados em lei ordinária.
As previsões a respeito do IBS parecem atender às críticas ao atual sistema
mencionadas ao longo deste trabalho. Assim, o novo imposto incidirá sobre todos os bens
e serviços, incluindo exploração de bens e direitos, tangíveis e intangíveis, além da
operação de locação de bens.
Contudo, há relevantes distinções entre as duas propostas de emenda no que diz
respeito (i) à competência tributária do IBS, (ii) ao número de tributos substituídos pelo
IBS, (iii) à determinação da alíquota do IBS, bem como (iv) à possibilidade de concessão
de benefícios fiscais e (v) à instituição de regimes de transição.
Com relação ao primeiro ponto, atinente à competência tributária, a PEC 110/2019
prevê o IBS como um tributo estadual, instituído por intermédio do Congresso Nacional,
com poder de iniciativa reservado a representantes dos Estados e Municípios.
Há, ainda, o Substitutivo à PEC 110/2019, em que se previu a criação de dois IBS: um
IBS federal e um IBS estadual/municipal. O federal, então, seria instituído por lei
complementar, e o estadual/municipal pelo Congresso Nacional, por lei complementar
208 Confira-se o estudo elaborado por Celso de Barros Correia Neto, Fabiano da Silva Nunes, José Evande
Carvalho Araujo e Murilo Rodrigues da Cunha Soares, Consultores Legislativos da Área III Direito Tributário
e Tributação: REFORMA TRIBUTÁRIA: COMPARATIVO DA PEC 45/2019 (CÂMARA) E DA PEC 110/2019.
Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultorialegislativa/fiquePorDentro/temas/sistema-tributario-nacional-jun-2019/reforma-tributaria-comparativodas-pecs-em-tramitacao-2019>. Acesso em 07 fev 2021.
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específica, com poder de iniciativa reservado aos representantes dos Estados e Municípios.
Já a PEC 45/2019, por sua vez, constrói o IBS como um tributo federal, instituído por lei
complementar federal.
O número de tributos substituídos também difere: enquanto na PEC 110/2019 são
substituídos nove tributos (IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CIDE-Combustíveis, Salário
Educação, ICMS e ISS), na PEC 45/2019 pretende-se substituir essencialmente os cinco
tributos incidentes sobre consumo (IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS).
Com relação à determinação da alíquota do IBS, a PEC 110/2019 prevê que caberá
à lei complementar a sua fixação uniforme em todo o território nacional, sendo possível a
criação de alíquotas diferenciadas para determinados bens e serviços. O Substitutivo à PEC
110/2019, neste ponto, apresenta inovação relevante para o presente trabalho, que é a
possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas em razão da utilização de
novas tecnologias, caso em que poderão ser minoradas.
A PEC 45/2019, por seu turno, estabelece que caberá a cada ente federativo fixar
uma parcela da alíquota total do imposto, uma espécie de sub-alíquota fixada em lei
ordinária de competência do ente. Uma vez fixado o conjunto das sub-alíquotas, forma-se
a alíquota única aplicável a todos os bens e serviços consumidos ou destinados a cada um
dos Municípios ou Estados brasileiros. A alíquota de referência, que irá substituir a
arrecadação dos tributos federais (IPI, PIS, COFINS), incidirá sobre a base de cálculo do IBS,
excluída a arrecadação do ICMS estadual e do ISS municipal. Dessa forma, todos os bens
e serviços destinados a determinado Município/Estado são taxados por uma mesma
alíquota, mas a tributação não será uniforme em todo o território nacional, porque, como
explicado, cada Município e cada Estado pode fixar sua sub-alíquota.
Por fim, no que diz respeito à concessão de benefícios fiscais, as propostas
também apresentam distinções. A PEC 110/2019 autoriza a concessão de benefícios por lei
complementar, desde que a operação seja relacionada a alimentos, medicamentos,
transporte público coletivo de passageiros urbano, bens do ativo imobilizado, saneamento
básico, educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e educação profissional. O
Substitutivo à PEC 110/2019 mantém a possibilidade de concessão de benefício tanto para
o IBS federal quanto para o IBS estadual/municipal, acrescentando novas hipóteses
autorizativas. Já a PEC 45/2019, não permite a concessão de benefício fiscal. Em todas as
propostas, contudo, há a possibilidade de devolução do imposto recolhido para
contribuintes de baixa renda.
Sob o ponto de vista do direito financeiro, embora escape aos limites do presente
trabalho, as propostas de emenda também trazem importantes mudanças, sobretudo no
que diz respeito à partilha da arrecadação do IBS e à vinculação da arrecadação a fundos
financeiros.
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Por fim, cumpre analisar os diferentes regimes de transição propostos. No caso da
PEC 110/2019, haveria, durante um ano, a cobrança de uma contribuição “teste” de 1%,
com a mesma base de incidência do IBS, a qual substituiria os nove tributos ao longo dos
cinco anos seguintes, à razão de um quinto ao ano. A PEC 45/2019, prevê, de forma
semelhante, a cobrança de uma contribuição teste de 1% durante dois anos, sendo a
transição mais alargada, em oito anos, à razão de um oitavo ao ano.
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A PEC 110/2019 prevê, ainda, matérias não abarcadas pela PEC 45/2019, entre elas
a extinção da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), que seria incorporada ao
IRPJ; a transferência do ITCMD para a competência federal, com arrecadação integralmente
destinada aos Municípios; a ampliação da base de incidência do IPVA, que passaria a incidir
sobre aeronaves e embarcações, com arrecadação integralmente destinada aos
Municípios; e ainda, a possibilidade de criação de adicional do IBS para financiar a
previdência social.
Relevante mencionar, ademais, que as três propostas atualmente em trâmite no
Congresso (PECs 45 e 110/2019 e PL 3.887/2020) pretendem adotar o regime de crédito
financeiro, permitindo o desconto, sobre os IBS/CBS devidos, de qualquer crédito
vinculado à atividade empresarial.
As propostas de reforma tributária, como se pôde ver dessa breve análise, parecem
atender a parte dos anseios da comunidade tributária, buscando, sobretudo por meio do
IBS, a instituição de um tributo único, incidente sobre o comércio de bens e serviços,
tangíveis e intangíveis, o que possivelmente poria fim a muitas das discussões atualmente
existentes.
É preciso compreender, no entanto, que o modelo de imposto sobre o valor
agregado não é idêntico em todos os países em que adotado. Como bem mencionado por
Gustavo Brigagão, apesar das imperfeições percebidas nesse tributo ao redor do mundo,
ainda assim sua adoção pelo Brasil se mostra necessária:
“O IVA está presente em 168 países – em uns, de forma mais
desenvolvida, e, em outros, com imperfeições. Essas
imperfeições vêm sendo observadas e revertidas, no decorrer
desses 70 anos, pelos países que o adotam. Consequentemente,
as técnicas a ele relativas vêm sendo aperfeiçoadas a cada
instante. O mais importante: o IVA é um tributo que o investidor
estrangeiro conhece e entende. É o tributo com que esse
investidor está habituado. Ele não conhece nem quer ouvir falar
em IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins, com todas as complexidades e
regras ilógicas a que esses tributos estão submetidos. Ele quer
que, ao investir no país, possa lidar com um efetivo ‘sistema
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tributário’, que seja capaz de ‘conversar’ com os demais regimes
do mundo. Portanto, não há dúvidas de que a reforma é
necessária. Com o tempo e com as mudanças demonstradas
acima, o Sistema Tributário Nacional se mostrou inadequado e
insuficiente para atender aos atuais e justos anseios dos Fiscos
federal, estadual e municipal, bem como do contribuinte
brasileiro209”.
Qualquer que seja o arranjo político ao final dos debates legislativos, é certo que,
ainda que o tributo único resolva a problemática envolvendo a delimitação da competência
tributária, pondo fim ao conflito federativo entre os entes, surgirão novas discussões com
relação aos parâmetros de divisão desta arrecadação. Eventual discussão federativa nesse
sentido, no entanto, estaria restrita ao âmbito do direito financeiro210, o que já
representaria um avanço frente à atual conjuntura, por minimizar o custo de conformidade
do contribuinte e eliminar o risco de que sofra bitributação.
As propostas acima analisadas, por certo, não endereçam todos as nuances em
torno dos negócios digitais. Parecem responder, no entanto, às críticas acerca da
complexidade do sistema tributário nacional, do conflito federativo envolvendo a
tributação sobre o consumo, bem como da indefinição dos limites entre mercadoria e
serviço. Há de se aguardar, no entanto, o trâmite legislativo das propostas de reforma e
posterior regulamentação do novo tributo pela via infraconstitucional.
CONCLUSÃO
Ao longo do presente trabalho, buscou-se demonstrar a seriedade do conflito
federativo entre Estados e Municípios vivido, há décadas, no direito tributário e que se
agrava diante das mudanças oriundas do rápido desenvolvimento da economia digital.
No primeiro capítulo, tratou-se do conflito federativo envolvendo os limites de
incidência do ICMS e do ISS, bem como das críticas realizadas ao atual sistema tributário.
O histórico do entendimento do STF acerca da tributação de softwares, estudado no
segundo capítulo, levou à compilação de algumas lições extraídas desse conflito no
capítulo seguinte, ao qual se seguiu uma breve análise dos projetos de reforma atualmente
209 BRIGAGÃO, Gustavo. O sistema tributário nacional e a necessidade de sua revisão. In: BRIGAGÃO,
Gustavo; MATA, Juselder Cordeiro da (Org.). Temas de Direito Tributário, em Homenagem a Gilberto de Ulhoa
Canto. Belo Horizonte, Editora Arraes, 2020. Capítulo 56, p. 763.
210 HAMMOUD, Leonardo Rocha. Imposto único nas operações de internet: a consensualidade como
paradigma e o combate aos conflitos tributários na era digital. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital;
GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.). Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019. p. 140.
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em curso no Congresso. De todo o exposto, pode-se concluir que as propostas de reforma
em questão respondem a algumas, mas não todas, as contendas tributárias levantadas
neste estudo.
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A instituição de um tributo único sobre bens e serviços, com base de incidência
ampla e que engloba, inclusive, bens intangíveis, parece atender à primeira lição extraível
do presente trabalho. Isso porque é capaz de reduzir a complexidade do sistema, definir
contornos claros de competências legislativas, pondo fim ao conflito federativo atual, e
superar a obsoleta distinção entre mercadorias e serviços.
A segunda lição tratada anteriormente, no sentido de que o Judiciário não deveria
ser o ator preponderante nas relações tributárias, pode ser endereçada por vias
infraconstitucionais, por meio de propostas legislativas que aprimorem e estimulem a
adoção de meios alternativos de disputas, como a mediação, conciliação e arbitragem. O
assoberbamento das Cortes seria mitigado e se retiraria do Judiciário o peso da definição
dos rumos da tributação digital.
A terceira lição extraída deste estudo diz respeito à possibilidade de releitura do
princípio da legalidade, de forma a manter a legislação tributária atualizada e tecnicamente
adequada às especificidades da nova economia por meio do exercício do poder normativo
da Administração. Trata-se, contudo, de apontamento a ser levado em consideração pela
lei instituidora do IBS, a qual, como defendido por parcela doutrinária, poderia traçar
parâmetros claros para a atuação normativa complementar do administrador, em uma
conjugação de esforços capaz de atender adequadamente ao novo padrão econômico.
Resta aguardar, portanto, o desenvolvimento da reforma tributária no Congresso,
de modo a verificar se os aprendizados oriundos do conflito federativo envolvendo a
tributação de softwares, alguns dos quais elencados neste trabalho, serão levados em
consideração pelo Poder Legislativo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APPY, Bernard. Por que o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado? Interesse
Nacional, v. 8, n. 31, p. 65-81, 2015. Disponível em: <https://www.ccif.com.br/wpcontent/uploads/2020/06/Appy_Tributacao_1610.pdf>. Acesso em: 20 dez 2020. P. 103.
ÁVILA, Humberto. O Imposto Sobre Serviços e a Lei Complementar 116/03. In: ROCHA,
Valdir de Oliveira (Coord.). O ISS e a LC n. 116. São Paulo: Dialética, 2003.
BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática.
Suffragium - Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Fortaleza, v. 5, n. 8, p. 11-22,
jan./dez. 2009.
285

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BICHARA, Luiz Gustavo A.; GIARDINA, Francisco Carlos Rosas; TOSTES, Guilherme. A
insegurança jurídica no conceito constitucional de serviço sujeito ao ISS, à luz da
jurisprudência do STF. Temas de Direito Tributário em Homenagem a Gilberto de Ulhoa
Canto. Belo Horizonte, Ed. Arraes, 2020. Vol. II, p. 341.
BRIGAGÃO, Gustavo. O sistema tributário nacional e a necessidade de sua revisão. In:
BRIGAGÃO, Gustavo; MATA, Juselder Cordeiro da (Org.). Temas de Direito Tributário, em
Homenagem a Gilberto de Ulhoa Canto. Belo Horizonte, Editora Arraes, 2020. Capítulo 56,
p. 769.
FAUVEL, Augusto. Reforma tributária no Brasil, quais os benefícios?. In: BlogArquivei.
São Paulo. 2018. Disponível em: <https://arquivei.com.br/blog/reforma-tributaria-nobrasil-quais-os-beneficios/#:~:text=1.,A%20necessidade%20de%20uma%20reforma%20tribut%C3%A1ria%20no%20Brasil,com
o%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20das%20j%C3%A1%20existentes>. Acesso em: 12
dez 2020.

FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS:
um estudo de casos na era da internet. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 266.
FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O Poder Executivo e a Tributação do Software no
Brasil: um Enfoque no Princípio da Legalidade. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital;
GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.). Tributação da Economia Digital. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 189.
GOMES, Marcus Livio; CANEN, Doris. Os Relatórios do Projeto BEPS Ação 1, as Propostas
da União Europeia e as Atualizações Referentes a Tributação da Economia Digital. In:
OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.),
Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 171.
HABLE, José. O sistema tributário nacional nos cinquenta anos do Código Tributário
Nacional e os sobreprincípios da segurança jurídica e da justiça fiscal. Reforma
Tributária: Ipea-OAB/DF, Rio de Janeiro, p. 268, 2018. Disponível em:
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8634/1/O%20Sistema.pdf>. Acesso em:
20 dez 2020.
HAMMOUD, Leonardo Rocha. Imposto único nas operações de internet: a
consensualidade como paradigma e o combate aos conflitos tributários na era digital.
In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sergio André (Org.).
Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p.127-140.

286

www.conteudojuridico.com.br

Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira, Marcos Nóbrega. R. bras. de Dir. Público – RBDP |
Belo Horizonte, ano 17, n. 66, p. 9-29, jul./set. 2019.
MENDES, Ferreira Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 6ª ed. São Paulo: Editora Saraiva. p. 1.680.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

NOGUEIRA, Ruy Barbosa; NOGUEIRA, Paulo Roberto Cabral. Direito Tributário Aplicado
e Comparado. Rio de Janeiro: Editora Forense, Rio de Janeiro, 1977. Vol. II, p. 199.
PISCITELLI, Tathiane et al. Impactos do julgamento da ADI n o 1.945 na tributação de
software.
Jota,
2020.
Disponível
em:
<https://www.jota.info/opiniao-eanalise/artigos/impactos-do-julgamento-da-adi-no-1-945-na-tributacao-do-software28062020>. Acesso em 24 dez 2020.
PISCITELLI, Tathiane. Tributação Indireta da Economia Digital: o Brasil está pronto para
aderir às orientações d/a OCDE? Revista de Direito Tributário Atual, v. 43, n. 43, p. 527,
2019

RIBEIRO, Ricardo Lodi. O Fundamento da Legalidade Tributária: Do
Autoconsentimento ao Pluralismo Político. Revista de Informação Legislativa, vol. 45, n.
177, p.215-222, jan./mar. 2008
ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 108
ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: A segurança jurídica tributária possível na pósmodernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 10/23
ROCHA, Sergio André; CASTRO, Diana Rodrigues Prado de. Ação 1 do Projeto BEPS e as
Diretrizes Gerais da OCDE. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital; GOMES, Marcus Livio;
ROCHA, Sergio André (Org.), Tributação da Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2019. p. 246.
SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. Internet das coisas à luz do ICMS e do
ISS: entre mercadoria, prestação de serviço de comunicação e serviço de valor
adicionado. In: FARIA, Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre
Luiz M. R (Coord.). Tributação da Economia Digital: Desafios no Brasil, experiências e novas
perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 245-268.
SERPA, Lyvia de Moura Amaral. Conflito de competência entre Estados e Municípios e
as operações envolvendo transferência e/ou licenciamento para uso de software. In:
OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de; GOMES, Marcus Livio; ROCHA, Sérgio André (Coord.).
Tributação da economia digital. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2019. P. 61.
287

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria,
história e métodos de trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. p. 624.
TEIXEIRA, Paulo. Tributar melhor para reduzir desigualdades sociais. Brasília: Acerco
Correio
Braziliense,
2019.
Disponível
em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2019/09/23/internas_opiniao,
783795/artigo-tributar-melhor-para-reduzir-desigualdades-sociais.shtml>. Acesso em: 23
dez 2020.
TORRES, Heleno Taveira. A reforma tributária infraconstitucional pelas medidas
alternativas para solução de controvérsias. In: SANTANA, Lais Hadassah; AFONSO, José
Roberto (Coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2020. P. 179/181.
TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2014. V. 2, p. 423.
TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2ª.
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. v. 2., p. 423.
XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo:
Dialética, 2001, p. 26/29.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal.
BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras
providências.
BRASIL. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Dispõe sobre o imposto
dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, e dá outras providências (LEI KANDIR).
BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências.

288

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BRASIL. Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016. Altera a Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), e a Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990, que “dispõe sobre
critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de
competência dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos
Municípios, e dá outras providências”.

289

www.conteudojuridico.com.br

RECLAMAÇÃO NO SISTEMA DE PRECEDENTES E O ENTENDIMENTO DO STJ NA RCL
36.476/SP

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

VÍTOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS:
Graduado pela Faculdade de Direito da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Advogado.
Resumo: Um ponto marcante do Código de Processo Civil de 2015 é a criação de um
sistema de precedentes obrigatórios e a ampliação da reclamação. Esse é o instrumento
vocacionado a controlar a correta aplicação das normas contidas em precedentes. O STJ,
ao julgar a Reclamação 36.476/SP, considerou incabível a reclamação fundada em recurso
repetitivo, suscitando, em síntese, três principais argumentos. O presente artigo analisa
criticamente esses argumentos e busca apresentar contrapontos para sua superação.
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Sistema de precedentes obrigatórios. Reclamação.
Sumário: Introdução. 1. O (des)cabimento da reclamação e os argumentos decisivos
adotados pela corrente vencedora no julgamento da Rcl 36.476/SP no STJ. 2. A
insubsistência dos fundamentos adotados pela Corte Especial do STJ e o papel da
reclamação no sistema de precedentes à brasileira. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
A proliferação de respostas jurisdicionais diferentes para problemas iguais alimenta
a sobrecarga do Judiciário, incrementa a lentidão desproporcional da resolução de
conflitos e vulnera a pretensão de unidade e coerência do sistema de justiça, inviabilizando
a entrega de uma prestação jurisdicional eficiente, segura, isonômica e em tempo razoável.
Diante disso, ao elaborar o Código de Processo Civil de 2015, o legislador imputou aos
tribunais o dever expresso de uniformizar sua jurisprudência, de mantê-la estável, íntegra
e coerente (art. 926, CPC) e dotou os julgadores de importantes instrumentos para cumprir
esse dever, sendo talvez o principal deles o chamado microssistema de precedentes
obrigatórios ou de padrões decisórios vinculantes.
O Código pretendeu instituir no país uma cultura de precedentes obrigatórios até
então inexistente, ou ao menos tentou catalisar o processo de sua consolidação no
território nacional, com o assumido propósito de enfrentar problemas do sistema de justiça
brasileiro que ameaçam a efetividade dos direitos constitucionais da igualdade, segurança
e duração razoável do processo211.
211 CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais: teoria e dinâmica. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 5364, aponta como fundamentos para a adoção de um sistema de precedentes a segurança jurídica, a
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Nesse sentido, introduziu procedimentos cuja adoção permite saber de antemão
que a decisão final proferida conterá um precedente obrigatório. Incluiu, no art. 927, não
apenas as decisões já vinculantes por mandamento constitucional, mas também decisões
oriundas de procedimentos caracterizados por ampla divulgação, publicidade e
participação em contraditório qualificado, como as proferidas no aprimorado sistema de
recursos repetitivos e nos novos incidentes de resolução de demandas repetitivas e
incidentes de assunção de competência.
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Diferentemente dos sistemas de tradição common law, em que os julgados só são
identificados como precedentes caso assim sejam referidos por decisões posteriores numa
visão retrospectiva, no sistema de precedentes à brasileira o precedente obrigatório está
previsto em lei, assim como o procedimento adequado à sua formação212. Essa
peculiaridade decorre de o legislador reconhecer que no Brasil o respeito a precedentes
não é resultado de uma cultura construída paulatinamente durante séculos como nos
ordenamentos vinculados ao common law, mas uma pretensão introduzida pela via
legislativa.
Precisamente com o objetivo de implementar ou consolidar essa cultura na prática
processual brasileira, o CPC trouxe regras destinadas a assegurar a observância do
precedente e a sua correta aplicação, como o dever substancial de justificação a respeito
da aplicabilidade do precedente, sem o qual a decisão será nula por falta de
fundamentação (art. 489, §1º, V e VI, CPC), e o cabimento de ação rescisória por violação
da norma jurídica contida no precedente (art. 966, V, §5º, CPC). Mas, o maior instrumento
para o reforço dos precedentes é a previsão, em bases substancialmente alargadas, da
reclamação, nos termos do art. 988, do CPC, pois é o mecanismo que permite o controle
direto da aplicação do precedente pelo tribunal responsável por sua formação.
isonomia, a duração razoável do processo, o desestímulo à litigância e a solução para causas repetitivas. Já
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p 432, que parte
da ideia de que padrões decisórios, como gênero, abrange as espécies precedente e enunciados de súmula,
afirma: “Decidir com base em precedentes e enunciados de súmula é uma forma de assegurar o respeito a
uma série de princípios constitucionais formadores do modelo constitucional de processo brasileiro. O
sistema brasileiro de padronização decisória busca assegurar, precipuamente, isonomia e segurança
jurídica.”
212 CRAMER, Ronaldo. Op. cit., 2016, p. 79: “no Common Law, nenhum julgado nasce com o status de
precedente, mas é reconhecido como tal por decisões posteriores. É o que acima se denominou de visão
retrospectiva do precedente. (...) No Direito brasileiro, os precedente vinculantes encontram-se previstos
em lei, e, por esse motivo, já se conhecem previamente as decisões que ostentam esse status. Logo, o
julgado, quando precedente vinculante, já nasce com essa condição, e o tribunal, no momento em que o
produz, sabe que seu pronunciamento constituirá uma diretriz decisória que subordinará julgamentos
futuros.”
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No entanto, parte do potencial da reclamação foi amputado pelo entendimento que
prevaleceu na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da
Reclamação 36.476/SP, em que se decidiu que a reclamação não é o instrumento adequado
para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais
repetitivos.
O presente trabalho se debruçará sobre esse julgamento do STJ. Primeiro, serão
descritos os argumentos centrais que serviram de base para a corrente vencedora no
julgamento da Rcl 36.476/SP. Em seguida, cada um desses fundamentos será analisado em
perspectiva crítica, indicando as razões de sua insubsistência. Com isso, temos a esperança
de enriquecer o debate para que o caminho da superação do entendimento do STJ seja
trilhado no futuro.
1.O (DES)CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO E OS ARGUMENTOS DECISIVOS ADOTADOS
PELA CORRENTE VENCEDORA NO JULGAMENTO DA RCL 36.476/SP NO STJ
A Reclamação 36.476 foi proposta contra acórdão proferido pela Câmara Especial
de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de agravo interno de que cuida
o art. 1.030, §2º, do CPC, e que manteve a decisão de negativa de seguimento a recurso
especial por estar a decisão recorrida em conformidade com entendimento do STJ exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente o proferido pelo tribunal
superior no tema 658. Ao examinar a admissibilidade dessa ação autônoma de
impugnação213, a Corte Especial do STJ concluiu pelo indeferimento da petição inicial por
inadequação da via eleita. Para os fins do presente artigo é desimportante examinar se
havia ou não razão no mérito por parte dos reclamantes, ou seja, se a decisão objeto de
recurso especial estava adequada ao tema repetitivo invocado para a negativa de
seguimento. O que se pretende examinar é o conjunto de fundamentos que levaram à
conclusão pela falta de interesse-adequação e ao indeferimento da inicial da reclamação.
A corrente que formou ampla maioria foi liderada pelo voto da relatora Min. Nancy
Andrighi. Ele parte da premissa de que há uma incompatibilidade lógica inconciliável entre
a modificação promovida pela Lei 13.256/2016 no inciso IV do caput do art. 988 e a
inclusão, pela mesma lei, do inciso II no §5º do art. 988. Reputa um paradoxo que a mesma
legislação que substituiu a expressão alusiva ao gênero “precedente proferido em
julgamento de casos repetitivos” por outra alusiva somente a uma suas espécies, o
“acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas”,
213 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10. ed. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2018, p. 1.523-1.524, e DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito

processual civil: o processo civil nos tribunais, ações de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 18. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, v. 3., p.
668-675, indicam as razões por que a reclamação tem natureza de ação.
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aparentemente excluindo o cabimento de reclamação voltada a garantir a observância de
entendimento firmado em recursos repetitivos, tenha estabelecido, em seguida, um
requisito de admissibilidade – qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias – para as
hipóteses de cabimento que tinham sido retiradas do caput.
Para resolver esse suposto paradoxo, desenvolve três principais argumentos.
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O primeiro baseia-se no exame da topologia do próprio art. 988 e nos subsídios da
Lei Complementar 95/1998 a respeito da melhor técnica para a elaboração e redação de
leis. Diz que as subpartes de um artigo – parágrafos, incisos e alíneas – não têm a mesma
abrangência e hierarquia que o conteúdo do caput e que, segundo o art. 11 da LC 95/98,
os parágrafos devem expressar aspectos apenas complementares à regra do caput ou
trazer exceções à norma por ele estabelecida.
Assim, identifica que a regra do caput do art. 988 traz as hipóteses de cabimento da
reclamação e aos parágrafos cabe trazer aspectos meramente complementares, como o
cabimento em qualquer tribunal previsto no §1º, ou exceções, como os casos de
inadmissibilidade previstos no §5º. Por isso, conclui que não seria coerente identificar no
§5º, que inicia falando em inadmissibilidade, uma nova hipótese de cabimento não prevista
no caput.
O segundo argumento baseia-se numa leitura histórica sobre o contexto político
que levou à edição da Lei 13.256/2016 e o seu processo legislativo. Diz que os projetos de
lei que resultaram nas alterações do CPC antes do início de sua vigência tiveram origem na
preocupação de membros do STJ e do STF a respeito do impacto que algumas regras
teriam na carga de trabalho desses tribunais, ameaçando o seu regular funcionamento.
Pontua que na versão original da proposta legislativa não havia a expressão
“quando não esgotadas as instâncias ordinárias” no inciso II do §5º do art. 988, e que,
embora esse requisito de admissibilidade tenha surgido na Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, quando dois projetos foram consolidados,
o parecer pela aprovação do substitutivo não sinalizava qualquer rejeição ao propósito de
extinguir o cabimento da reclamação voltada ao controle da aplicação de precedente
oriundo de recurso repetitivo. Ao contrário, os parlamentares nos debates teriam anuído à
extinção dessa hipótese de cabimento e inclusive, com base nela, justificado o alargamento
da ação rescisória nos §§5º e 6º do art. art. 966 como mecanismo de compensação. Afirma,
então, que o projeto foi aprovado pelo Senado da maneira em que enviado pela Câmara,
sinalizando que o objetivo claro do legislador era o fim da reclamação dirigida ao STF e ao
STJ para o controle da aplicação dos acórdãos proferidos em recursos repetitivos.
O terceiro argumento é de que admitir a reclamação com base em repetitivo
atentaria contra a finalidade do sistema de repetitivos de racionalizar os trabalhos da corte.
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Afirma que o propósito dos recursos repetitivos é racionalizar a prestação jurisdicional pelo
STJ, atribuindo-lhe o papel de realizar julgamentos por amostragem e fixar teses com
eficácia obrigatória para as instâncias ordinárias, que ficam responsáveis pela aplicação do
direito federal tal como interpretado pelo tribunal superior. De acordo com esse sistema,
cabe ao STJ a fixação de teses e uniformização do Direito, ficando as instâncias ordinárias
incumbidas da aplicação individualizada da tese em cada caso concreto.
Diz, ainda, que a concentração do STJ nessa função uniformizadora é reforçada pelo
art. 1.042 do CPC, que afasta a possibilidade de interposição de agravo em recurso especial
contra decisão de tribunal local que nega seguimento a recurso ao fundamento de que o
acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado em repetitivo.
Assim, atribuir ao STJ o controle da aplicação supostamente indevida do precedente fixado
em repetitivo atentaria contra a própria finalidade do sistema e poderia comprometer o
funcionamento do tribunal superior ao lhe devolver uma carga de trabalho que a proibição
do agravo quis retirar.
Segundo essa linha argumentativa, o controle da aplicação do precedente se daria
em recurso, chegando, no máximo, ao agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC,
ou, após o trânsito em julgado, na ação rescisória de que trata o art. 966, V, c/c §§5º e 6º.
2.A INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA CORTE ESPECIAL DO
STJ E O PAPEL DA RECLAMAÇÃO NO SISTEMA DE PRECEDENTES À BRASILEIRA
São convincentes os argumentos acima relatados e que foram adotados como razão
de decidir pela Corte Especial na Reclamação 36.476/SP, em julgamento concluído em 5
de fevereiro de 2020, mas não resistem a uma análise mais apurada. Há fortes contrapontos
aos fundamentos adotados pela linha vencedora. É o que se passa a expor.
A premissa de que há um paradoxo na falta de previsão da reclamação voltada ao
controle da observância de precedente firmado em repetitivo no caput do art. 988 e a
previsão de requisito para sua admissibilidade no incido II do §5º do mesmo artigo não
merece acolhimento. Menos ainda o argumento de que o fato de não se utilizar a técnica
legislativa eleita pela LC 95/98 como mais adequada levaria à impossibilidade de se
vislumbrar no inciso II do §5º do art. 988 uma hipótese de cabimento com seu requisito
específico de admissibilidade.
Como se sabe, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. A
recomendação do art. 11 da LC 95/98 para que os parágrafos se limitem a trazer aspectos
complementares ou exceções ao disposto no caput não torna inválida eventual disposição
legislativa que não a siga.
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Além disso, a leitura segundo a qual a única forma de conciliar os dispositivos seria
não vislumbrar o cabimento da reclamação com base em repetitivo na verdade importa
em retirar qualquer sentido normativo de texto expresso na lei. Perceba-se que a conclusão
do raciocínio desenvolvido pela relatora equivale a revogar a expressão contida na parte
final do inciso II do §5º do art. 988. É como se a expressão “quando esgotadas as instâncias
ordinárias” simplesmente não existisse. Não há conciliação e sim eliminação de conteúdo
normativo oriundo de regra legal expressa.
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Esse ponto não passou despercebido pelo Min. Og Fernandes, que ressaltou o papel
do elemento gramatical como limite à interpretação e afirmou que o princípio basilar de
que a lei não contém palavras inúteis recomenda que se privilegie a eficácia e a validade
do dispositivo, sobretudo porque não se cogita de inconstitucionalidade.214 Se é verdade
que a técnica legislativa escolhida não foi a mais adequada, também é verdade que não se
pode negar efeitos a texto legal expresso genericamente sem que se cogite de exame da
sua constitucionalidade.
Também há obstáculos significativos quanto ao segundo argumento, de índole
histórica, a respeito do contexto político que deu origem à Lei 13.256/2016.
Não se nega que a alteração legislativa nasceu da reação do STJ e do STF face à
então recém aprovada Lei 13.105/2015. De fato, dessa reação decorreu a restauração do
exame de admissibilidade de recursos excepcionais nas instâncias ordinárias e a limitação
ao cabimento de agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial. Mas o produto
do processo legislativo não é resultado de uma única voz e o significado retirado do texto
não se limita à intenção de um legislador abstrato, à mens legislatoris. Deve-se privilegiar,
no Estado Democrático de Direito, a integralidade do texto aprovado nas duas casas
legislativas.
Embora a relatora Min. Nancy Andrighi tenha apropriadamente indicado o reflexo
das preocupações dos tribunais superiores nos discursos dos parlamentares na Câmara
dos Deputados, fato é que o texto remetido ao Senado Federal continha a expressão
“quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. E foi esse o texto objeto de debate e que
resultou na lei tal como aprovada, sancionada e publicada. Resta ao intérprete conferir ao
214 O voto do Min. Og Fernandes aponta que o argumento adotado pela maioria significa, na prática, a
negativa de vigência a parcela do texto legal, como se pode conferir na página 52 e 56 do acórdão assim
identificado: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Reclamação 36.476SP. Relator: Ministra Nancy Andrighi.
DJe 06/03/2020. Disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1855286
&num_registro=201802337088&data=20200306&peticao_numero=-1&formato=PDF. Acesso em 20 de
outubro de 2021.
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produto legislativo a maior eficácia possível, a menos que nele verifique alguma ofensa à
Constituição.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O terceiro argumento, de que a admissão da reclamação com base em repetitivo
atentaria contra a própria finalidade de racionalizar o sistema de justiça, também não
subsiste.

Na verdade, o cabimento da reclamação visa a conferir efetividade ao sistema de
precedentes e a resguardar a correta aplicação das normas deles extraídas. Ciente da
aplicação disfuncional de precedentes da prática forense – em que se verifica com
frequência o fenômeno do ementismo215 e da falta de análise dos fundamentos de fato e
de direito que informam e limitam a norma do precedente216 – o CPC alargou o cabimento
da reclamação para possibilitar que o tribunal que forjou o procedente possa examinar se
as circunstâncias que o tornam aplicável estão presentes. A reclamação é um instrumento
que busca fortalecer a construção de uma saudável cultura de precedentes, corrigindo
eventuais desvios.
Além disso, o próprio não cabimento da reclamação gera duas incoerências
sistêmicas.
Uma porque o STF vem admitindo reclamações baseadas em precedentes firmados
em recurso extraordinário, mesmo após a decisão do STJ na Reclamação 36.476/SP, desde
que esgotadas as instâncias ordinárias217. Perceba-se que o não cabimento de agravo em
recurso extraordinário na forma da parte final do art. 1.042 não impediu que o STF
continuasse a admitir reclamações baseadas em repetitivos.
215 CRAMER, Ronaldo. Op. cit, 2016, p. 202-203: “O ementismo consiste na prática de citar a jurisprudência
ou o precedente a partir tão somente da ementa, sem nenhuma referência aos fundamentos do julgado,
tampouco ao caso do precedente. Trata-se a ementa de forma autônoma em relação a outras partes do
julgado, como se fosse um texto normativo, cuja interpretação bastaria para revelar o posicionamento do
tribunal”.
216 Sobre os impactos do sistema de precedentes na cultura processual brasileira e disfunções existentes
na invocação de precedentes na prática forense, ver CÂMARA, Alexandre Freitas. Levando os padrões
decisórios a sério. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 145-175 e CRAMER, Ronaldo. Op. cit, 2016, p. 201-205.
217 São exemplos de casos em que o STF admitiu, ao menos em tese, o cabimento de reclamação para o
controle da aplicabilidade de tese firmada em recurso extraordinário: Segunda Turma, Rcl 42.027 ED-AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/11/2020, DJe 30/11/2020; Primeira Turma, Rcl 41.823 AgR, Rel. Min.
Rosa Weber, j. 13/10/2020, DJe 27/10/2020; Primeira Turma, Rcl 26.874 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
12/11/2019, DJe 09/12/2019; Segunda Turma, Rcl 33.914 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/09/2019, DJe
23/09/2019; Decisão monocrática na Rcl 32.717, Min. Luiz Fux, j. 14/05/2019, DJe 17/05/2019; Primeira
Turma, Rcl 29.484 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/04/2019, DJe 23/04/2019; Primeira Turma, Rcl 30.505 AgR,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/06/2018, DJe 06/08/2018.
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Outra porque o próprio STJ inegavelmente tem competência para julgar incidentes
de assunção de competência218 e incidente de resolução de demandas repetitivas219. E
a lei é expressa em prever o cabimento de reclamação para o controle da aplicação de
precedentes formados em IAC e IRDR (art. 988, IV, CPC). É contraditório que o STJ possa
controlar, em reclamações, a aplicabilidade das teses firmadas em IAC e IRDR por expressa
previsão legal e entender que não poderá fazê-lo quanto às teses firmadas em recurso
especial repetitivo220.
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A lógica de que admitir o processamento da reclamação nessa hipótese atentaria
contra a finalidade dos repetitivos passa por enxergar no volume de reclamações uma
ameaça ao regular funcionamento do tribunal. Essa visão, estritamente pragmática, embora
seja necessária em termos de política judiciária, não pode servir à eliminação de qualquer
sentido normativo de texto expresso em lei – em especial a locução “quando não esgotadas
as instâncias ordinárias”.
Contudo, sequer o aspecto consequencialista do terceiro argumento merece
prestígio. O Min. Og Fernandes salientou no seu voto que caiu o número de reclamações
levadas ao STJ após o início da vigência do CPC. Ele citou dados estatísticos obtidos junto
ao STJ e ao STF221. Curiosamente, esses dados não foram rebatidos pela corrente
vencedora. E, de fato, como se vê no painel eletrônico Justiça em Números, do Conselho
Nacional de Justiça222, o quantitativo de casos novos de reclamação nos anos de 2014 e
de 2015 foi de 7007 e 6352, respectivamente, ao passo que nos anos de 2016, 2017, 2018
218 Até 20/10/2021, data em que realizada a pesquisa, houve a instauração de dez incidentes de assunção
de competência no STJ, como se pode conferir no sítio eletrônico do tribunal:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=11. Acesso em 20 de
outubro de 2021.
219 O STJ tem competência para instaurar e julgar IRDR em processos de competência originária ou em
recurso ordinário, conforme afirmado pela própria Corte Especial do STJ no AgInt na Pet 11.838, Rel. p/
acórdão Min. João Otávio Noronha, j.07/08/2019, DJe 10/09/2019.
220 O ponto foi vislumbrado também por DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. cit., 2021,
v. 3., p. 699, para quem: “Não faz sentido admitir reclamação para fazer valer precedente firmado em IRDR
e em IAC, mas não a admitir para impor o cumprimento de precedente firmado em recurso repetitivo.”
221 O trecho do voto do Min. Og Fernandes que aponta a inconsistência do raciocínio pragmático consta
das páginas 53 e 54 do acórdão assim identificado: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Reclamação
36.476SP. Relator: Ministra Nancy Andrighi. DJe 06/03/2020. Disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1855286
&num_registro=201802337088&data=20200306&peticao_numero=-1&formato=PDF. Acesso em 20 de
outubro de 2021.
222
A plataforma eletrônica do Justiça em Números do CNJ pode ser consultada em:
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neo
dimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT.
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e 2019, foram contabilizados 4001, 2019, 1845, 2355 novos processos dessa classe. Não
houve a inviabilização do tribunal tal como a previsão conservadora antevia.
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CONCLUSÃO
Portanto, o que atenta contra a finalidade dos repetitivos é que o tribunal que
construiu o precedente e é dotado de conhecimento mais profundo sobre qual o seu
sentido e alcance não possa corrigir equívocos no manejo dos recém criados precedentes
obrigatórios. Esses desvios são esperados na implantação do sistema de precedentes em
um país cuja cultura processual não criou espontaneamente o respeito a precedentes, mas
dependeu de inciativa legislativa.
A existência de um quantitativo numeroso de reclamações é um indício de que há
um contínuo descumprimento de precedentes pelas instâncias ordinárias. Diante disso,
cabe ao tribunal ajustar, nas reclamações, os casos aos precedentes, desempenhando seu
papel conforme o texto legal223 e contribuindo pedagogicamente para a consolidação da
cultura de precedentes no Brasil.

REFERÊNCIAS
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Reclamação 36.476SP. Relator: Ministra Nancy
Andrighi.
DJe
06/03/2020.
Disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&seq
uencial=1855286&num_registro=201802337088&data=20200306&peticao_numero=1&formato=PDF. Acesso em 20 de outubro de 2021.
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno na petição 11.838/MS. Relator para
acórdão: Ministro João Otávio Noronha. DJe 10/09/2019. Disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&seq
uencial=1604133&num_registro=201603303056&data=20190910&peticao_numero=201
700043618&formato=PDF. Acesso em 20 de outubro de 2021.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Levando os padrões decisórios a sério. 1. ed. São Paulo: Atlas,
2018.
223 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; Op. cit., 2021, v. 3, p. 700: “O entendimento do STJ
parte da premissa de que a admissão da reclamação nesses casos iria congestionar o tribunal. Na verdade,
o STJ parte do pressuposto de que há sistemático e contínuo descumprimento de seus precedentes pelas
instâncias ordinárias, o que acarretaria um excessivo número de reclamações, a fim de ajustar os casos aos
precedentes obrigatórios, servindo inclusive como medida pedagógica a incutir, nos juízos e tribunais, a
necessidade de observância dos precedentes obrigatórios.”.

298

www.conteudojuridico.com.br

CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais: teoria e dinâmica. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016.
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o

processo civil nos tribunais, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 18. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, v.
3.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10.
ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.

299

www.conteudojuridico.com.br

ANÁLISE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

MAURÍCIO FONSECA MARTINS:
Bacharelando em Direito pela
Universidade Federal do Amazonas
(UFAM).

RESUMO: O presente trabalho busca realizar uma análise acerca da matéria ''receitas
tributárias'' de Direito Financeiro, além do estudo das suas espécies de acordo com a teoria
quinquipartite, quais sejam: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições e
empréstimos compulsórios. O estudo tem como objetivo realizar um aparato da temática
de acordo com a legislação pertinente servindo de base para estudos da temática proposta.
Palavras-chaves: receitas tributárias, impostos, taxas, contribuição de melhoria,
contribuições, empréstimos compulsórios.
ABSTRACT: The present paper aims to carry out an analysis on the subject ''tax revenue''
of Financial Law, in addition to the study of its species according to the quinquipartite
theory, such as: taxes, fees, improvement contributions, contributions and compulsory
loans. The study aims to carry out an apparatus of the theme in accordance with the
relevant legislation serving as a basis for studies on the proposed theme.
Key-Words: tax revenues, taxes, fees, improvement contribution, contributions,
compulsory loans.
Sumário: 1. Introdução – 2. Tributo – 3. Impostos – 4. Taxas – 5. Contribuição de Melhoria
– 6. Contribuições Especiais – 7. Empréstimos compulsórios – 8. Conclusão – 9. Referências.
1. INTRODUÇÃO
As receitas tributárias compreendem as fontes de renda da arrecadação do Estado
com os tributos que têm como finalidade custear as mais diversas atividades estatais e
oferecer à população serviços públicos de qualidade e eficiência. Assim, tributo é um
gênero dentro do qual estão inseridos: impostos, taxas, contribuições especiais,
contribuições de melhorias e empréstimos compulsórios, conforme o disposto no artigo
145 da Constituição Federal.
A Constituição Federal traz a competência da instituição de tributos em diversos
dispositivos, tendo distribuído a competência de instituir tributos aos entes nos artigos 145
e seguintes do texto constitucional inseridos dentro do Título VI: Da Tributação e do
Orçamento.
Além disso, como veremos neste trabalho, todos os tributos possuem um caráter de
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compulsoriedade que os diferenciam de outro tipo de prestação que tem caráter punitivo
como as multas, devendo os tributos serem instituídos em lei pois fazem parte de uma
atividade vinculada da Administração Pública.
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Desse modo, na relação tributária, o Estado é o credor, tendo a Constituição Federal
de 1988 atribuído aos entes federativos a competência de instituir (competência tributária)
e cobrar tributos (capacidade tributária ativa). De outro lado, o contribuinte é o sujeito
passivo da relação tributária, possuindo a Capacidade Tributária Passiva e tem obrigação
de realizar o pagamento do tributo em pecúnia caso se enquadre dentro do fato gerador
do tributo, objetivamente ou subjetivamente.
2. TRIBUTO
Primeiramente é importante frisar que inexiste um conceito de tributo na
Constituição Federal, cabendo à legislação infraconstitucional o conceito do referido termo
no artigo 3º do Código Tributário Nacional, conforme disposto abaixo:
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.224
Em consonância, Rubens Gomes de Souza conceitua tributo como sendo:
a receita derivada que o Estado arrecada mediante o emprego da sua
soberania, nos termos fixados em lei, sem contraprestação
diretamente equivalente, e cujo produto se destina ao custeio das
finalidades que lhes são próprias.225

Dessa forma, cabe a análise dos requisitos contidos no artigo 3º do Código
Tributário Nacional, a fim de realizar uma maior percepção das características do tributo.
A) Prestação Pecuniária
A ''prestação'' em si é o objeto da obrigação tributária. Trata-se de uma obrigação
na qual o fisco, que é o credor, que cobra do contribuinte, o devedor, a pagar uma
prestação na forma de pecúnia, ou seja, em dinheiro. Dessa forma, temos que o
contribuinte deverá pagar um valor em dinheiro para o fisco a fim de satisfazer a obrigação
______. Código de Tributário Nacional. Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966. Disponível em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/CodTributNaci/ctn.htm. Acesso em: 22/07/2021.
224

225

SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária, p. 39 e 161.
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tributária.
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B) Compulsória
A compulsoriedade também é uma das características inerentes a todo e qualquer
tributo. Dessa forma, tendo o contribuinte realizado o fato previsto em lei, nasce
automaticamente a obrigação tributária e o sujeito fica a partir de então obrigado a realizar
o pagamento do tributo, independentemente da sua vontade, conforme ilustra Paulo de
Barros Carvalho:
prestação pecuniária compulsória quer dizer o comportamento
obrigatório de uma prestação em dinheiro, afastando-se, de plano,
qualquer cogitação inerente às prestações voluntárias226
C) Que não constitua sanção de ato ilícito
O tributo não se confunde com a multa, o tributo não tem como característica uma
sanção ao contribuinte, e sim uma obrigação ao seu pagamento. Dessa forma, o tributo
não decorre do inadimplemento de uma obrigação tributária e o legislador deixou claro
tal peculiaridade no corpo normativo. Nesses termos, Ricardo Lobo Torres:
são inconfundíveis o tributo e a penalidade. Aquele deriva da
incidência do poder tributário sobre a propriedade privada. A
penalidade pecuniária resulta do poder penal do Estado e tem por
objetivo resguardar a validade da ordem jurídica. O próprio art. 3º do
CTN, ao se definir tributo, exclui do seu conceito a prestação que
constitua sanção por ato ilícito.227
D) Instituída em Lei
Essa característica do tributo é chamada de princípio da legalidade tributária, sendo
uma garantia ao contribuinte como forma de evitar a arbitrariedade estatal e estabelecer
a segurança jurídica. Tal princípio está previsto tanto na Constituição Federal de 1988 no
artigo 150, I como também no artigo 97, I do Código Tributário Nacional:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
226

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Editora Saraiva, 2005, p. 19

227

TORRES, Ricardo Lobo, “Curso de direito financeiro e tributário”, 12ª Edição, p.236.
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I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
E) Cobrada mediante atividade plenamente vinculada
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Tal expressão tem como finalidade garantir que havendo um fato gerador previsto
em lei, a Administração não poderá deixar de lançar mão do tributo. É intrinsecamente o
que está disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Após a análise do conceito de tributo e das suas características, cabe a este artigo o
estudo das espécies tributárias previstas no ordenamento jurídico. Nesse ponto, o
legislador fixou as espécies no artigo 9º da Lei nº 4.320 de 1964:
Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de
direito público, compreendendo os impostos, as taxas e
contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em
matéria financeira, destinado-se o seu produto ao custeio de
atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. (grifo
nosso)
No entanto, há divergência entre os doutrinadores quanto às espécies tributárias
existentes no ordenamento jurídico brasileiro, conforme veremos abaixo:
a) classificação bipartida: impostos e taxas;
b) classificação tripartida: impostos, taxas e contribuições de melhoria, ou ainda,
impostos taxas e contribuições (com os diversos tipos de contribuições);

c) classificação quadripartida: impostos, taxas, contribuições de melhoria e
contribuições (gênero), ou ainda, impostos, taxas, contribuições e empréstimos
compulsórios;
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d) classificação quinquipartida: impostos, taxas,
contribuições e empréstimos compulsórios.

contribuição

de

melhoria,
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Atualmente, a teoria aceita pela doutrina majoritária e pelo STF vai no sentido de
admitir a teoria quinquipartite ou pentapartida dos tributos, a qual será analisada com as
espécies tributárias a seguir.

3. IMPOSTOS
Segundo o Código Tributário Nacional, os impostos podem ser definidos da
seguinte forma:
Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica,
relativa ao contribuinte.228
Assim, o imposto é uma espécie tributária que incide independentemente da
vontade do contribuinte e ocorre quando um fato específico referente ao contribuinte se
molda na hipótese tributária prevista em lei e portanto nasce a obrigação tributária. Ainda,
os impostos possuem caráter contributivo, sustentando-se na ideia de solidariedade social
e serão moldados de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte, conforme
prenuncia o §1º, do artigo 145 da CF:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte.229
Em relação à ''capacidade econômica'' do contribuinte, o texto constitucional na
realidade está se referindo à capacidade contributiva, que seria a capacidade econômica
atingida pelo poder de tributar.230 Assim, tal princípio está intrinsecamente relacionado
com o princípio da isonomia, como uma maneira de reduzir as diferenças sociais, ou seja,
______. Código de Tributário Nacional. Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966. Disponível em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/CodTributNaci/ctn.htm.
228

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988.
229

230

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, p.51.
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quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, nas suas proporções.
Insta salientar que os impostos são tributos não vinculados, ou seja, não têm
destinação específica e essa contraprestação poderá ser utilizada de diversas formas como
o pagamento de um funcionário público ou ainda o asfaltamento de vias públicas,
conforme previsão no artigo 167, IV/CF ao asseverar que ''são vedados a vinculação de
receita de impostos [...]''.
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Nesse sentido, o imposto é a espécie tributária destinada a atender as necessidades
do público de forma geral, sendo estas:
todas aquelas que interessam aos cidadãos indistintamente, sem que
se possa determinar o grau de interesse que cada um tenha
individualmente na existência do serviço ou da atividade pública de
que se trate'' (SOUZA, 1975).231
Dessa forma, o contribuinte dos impostos se beneficia de forma indireta, pois recebe
a contraprestação do pagamento do tributo com serviços públicos de forma geral como a
segurança pública, o asfaltamento de vias, dentre outras atividades.
Importante destacar os tipos de impostos que temos no Brasil, podendo estes serem
federais, estaduais ou municipais. Dentre os principais temos o IPVA, IPTU, ICMS, IOF,
dentre outros.
4. TAXAS
As taxas são uma espécie tributária decorrentes do exercício regular do poder de
polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis,
conforme assevera o artigo 145, II/CF em consonância com o artigo 77 do CTN:
Art. 145/CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
Art. 77/CTN. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
231

SOUZA, Rubens, de. Compêndio de legislação tributária, p. 164.
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específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição.
Trata-se de um imposto vinculado em que o fato gerador é a atuação estatal seja
no ato de polícia ou na prestação de serviços públicos, tendo como fundamentação a
supremacia do interesse público sobre o privado. Assim, ao contrário dos impostos, as
taxas já possuem um destino determinado, pois a sua arrecadação serve para financiar um
órgão específico que exerce o Poder de Polícia, sendo este um tributo retributivo ou
contraprestacional, pois o Estado deve prestar ao contribuinte o serviço público específico
e divisível.
As taxas de polícia têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia e
requer a sua efetividade. Dessa forma, assevera-se que a jurisprudência do STF vai no
sentido de admitir somente o exercício efetivo deste poder que legitima a cobrança de
taxas de polícia.
Tem-se como poder de polícia a ideia de fiscalização, ou seja, traz uma
regulamentação por parte do Poder Público como por exemplo das Agências Reguladoras
como INMETRO, ANATEL, ANVISA, etc
Ressalta-se que é pacífico o entendimento do STF acerca da ilegitimidade da
cobrança periódica de taxa sem que haja novo procedimento de fiscalização pois é
necessário que haja a existência de um órgão administrativo específico 232 para que seja
feita a referida cobrança, conforme RE 588.322/RO:
Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação
de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de
funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao
artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir
comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto
constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder
de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis,
facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público.
5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível
para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão
administrativo não é condição para o reconhecimento da
constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização,
mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo
exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente.
232

RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito Financeiro Esquematizado, p. 349.
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Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o
Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado
de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8.
Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo
exercício do poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação
de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o
exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão
e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como
verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 588322,
Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
16/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-092010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-04 PP-00885 RTJ VOL00224-01 PP-00614 RIP v. 12, n. 63, 2010, p. 243-255 RT v. 99, n. 902,
2010, p. 149-157)
(STF - RE: 588322 RO - RONDÔNIA, Relator: Min. GILMAR MENDES,
Data de Julgamento: 16/06/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
DJe-164 03-09-2010)233
Assim, temos como exemplo a taxa municipal de licença de localização e
funcionamento na qual somente poderá ser cobrada se o ente possui órgão administrativo
que fiscalize a atividade como segurança, higiene, etc.
Outro ponto a ser destacado acerca dessa modalidade de tributo, é que somente o
poder de polícia exercido de forma preventiva é que gera a aptidão do Estado de realizar
a cobrança de taxas. Dessa forma, a polícia repressiva, ou seja, aquela que se destina a
tratar acerca da ilegalidade de alguma conduta, autoriza a cobrança de multa, que como
visto anteriormente neste trabalho, não é um tributo por ter caráter sancionatório.
Em relação às taxas de serviço, é importante asseverar-se que somente aqueles
serviços específicos e divisíveis que ensejam a cobrança de taxa. Assim, entende-se como
específico quando ''possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de
utilidade ou de necessidade pública'', ou seja, quando o contribuinte sabe qual prestação
está pagando e a Administração sabe qual contribuinte está usufruindo e divisíveis quando
''suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários'' (art.
79, II e III/CTN).
Ressalta-se que em relação à divisibilidade, ela somente estará presente quando for
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 588322, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, v. 12, n.
63, 2010, p. 243-255 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 149-157, set. 2010.
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uma conduta individualizada, quando o Estado identifica qual usuário está sendo
financiado com o serviço. Dessa forma, entendeu o STF que é inconstitucional a cobrança
de taxa para a realização de serviço de limpeza em logradouros públicos por não ser um
serviço divisível, sendo uma atividade que irá satisfazer a população em geral e não um
indivíduo específico, sendo este serviço universal e indivisível.
Noutro giro, o STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxa para
coleta de lixo domiciliar, conforme Súmula Vinculante 19 da referida Corte:
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal. (Súmula Vinculante 19, STF)
Importante salientar também para a inconstitucionalidade da cobrança de taxa para
o serviço de iluminação pública, tendo em vista que não são serviços específicos e
divisíveis, conforme o inciso II do art. 145 da CF, também tendo o STF reconhecido a sua
inconstitucionalidade na Súmula Vinculante 41.
Além disso, é importante destacar a diferença entre taxa e preço público (tarifas).
Enquanto o primeiro tem um caráter compulsório, o segundo é um serviço utilizado de
modo voluntário pelos particulares, tendo a opção ou não de realizar a contratação do
serviço, tendo este último um caráter facultativo.
Ressalta-se que as taxas são uma receita derivada, enquanto a receita proveniente
do preço público é originária, ou seja, é a exploração de um serviço pelo Estado. Nesse
ponto, temos o entendimento pacificado do STF na Súmula 545:
Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas,
diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança
condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que
as instituiu.
Com relação a esse tema, temos como exemplo a cobrança de pedágio, no qual o
STF considerou sendo a sua natureza de preço público e não sendo taxa, conforme ADI
nº800/RS:
EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDÁGIO. NATUREZA
JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. DECRETO 34.417/92, DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O pedágio
cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo Poder
Público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso V, parte final, do
art. 150 da Constituição de 1988, não tem natureza jurídica de taxa,
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mas sim de preço público, não estando a sua instituição,
consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita. 2. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.234
5. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
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A contribuição de melhoria é um tributo que tem como fato gerador a valorização
imobiliária decorrente de atividade estatal, como por exemplo uma obra pública nos
arredores do imóvel do contribuinte. No entanto, apenas a atividade estatal que trouxer
um incremento no valor do imóvel do particular torna legítima a cobrança do tributo e não
qualquer obra que traga algum benefício ao eventual contribuinte, conforme se verifica no
artigo 145, III/CF em consonância com o artigo 81/CTN:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite
total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de
valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. (grifos
nossos)
Insta salientar que a cobrança da contribuição de melhoria somente deve ser
realizada após o término da obra pública, tendo em vista que esta contribuição é legítima
com a valorização do imóvel e para isso a aferição do valor somente pode dar-se após
concluída a obra. Assim, o fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização da
obra, mas sim sua consequência, a valorização imobiliária235.
Além da valorização do imóvel por consequência de obra pública, há ainda um
terceiro requisito para haver a cobrança da contribuição de melhoria: a necessidade de
haver um nexo de causalidade entre a obra pública e esta valorização, conforme se extrai
do AgRg no AREsp nº 417.697/PR do STJ:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. REQUISITOS. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A OBRA E A VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
234

ADI 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, julgado em 11/06/2014, publicação 01/07/2014
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ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, p.64

309

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

PROVA QUE COMPETE AO ENTE TRIBUTANTE. REEXAME. SÚMULA 7
DO STJ. 1. Para ser válida a contribuição de melhoria, é
imprescindível, além da realização de obra pública e da efetiva
constatação de valorização do imóvel, a comprovação de nexo de
causalidade entre esses dois fatos, ou seja, a prova de que a
valorização decorreu estritamente da obra levada a efeito pelo ente
tributante, a quem compete o ônus da prova. 2. Diferentemente do
que se afirma no recurso especial, conclusão diversa da manifestada
pela instância de origem a respeito da moldura fática da causa
demandaria reexame de questões probatórias, expediente inviável no
âmbito do apelo nobre, a teor do entendimento firmado na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental não
provido.236 (grifos nossos)
Insta salientar que a contribuição de melhoria é exigida em forma de
contraprestação do Estado com o contribuinte, assim como ocorre com as taxas, com a
diferença que aquele é um tributo de referibilidade indireta pois é um benefício que traz
ao contribuinte com o imóvel valorizado.
Noutro giro, há uma observação quanto ao serviço de recapeamento asfáltico, que
segundo entendimento do STF, não se trata de uma obra pública, mas sim um serviço de
manutenção e conservação que por si só não acarreta na valorização do imóvel e portanto
não faz jus a cobrança da contribuição de melhoria, conforme RE 115.863/SP do Relator
Min. Célio Borja.
Para fins de cálculo da contribuição de melhoria, deve-se valer da diferença entre os
valores iniciais e finais dos imóveis, ou seja, o valor da valorização deste, conforme extraise do artigo 81/CTN disposto acima.
6. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS
As contribuições especiais são uma espécie tributária na qual é gênero de três
modalidades de tributos, quais sejam: contribuições sociais; contribuições de intervenção
no domínio econômico e contribuições de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, conforme leitura do artigo 149/CF:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
STJ - AgRg no AREsp: 417697 PR 2013/0354534-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de
Julgamento: 10/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013.
236

310

www.conteudojuridico.com.br

categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III,
e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente
às contribuições a que alude o dispositivo. (grifos nossos)
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Trata-se de uma modalidade de tributo que tem como principal característica a
vinculação da receita a atividades selecionadas. Razão pela qual as contribuições especiais
também são chamadas por alguns doutrinadores de ''contribuições parafiscais''. Nesse
sentido, Carlos Alberto de Morais Ramos Filho, tratando-se acerca da parafiscalidade:
''A parafiscalidade significa, juridicamente, a atribuição, mediante lei,
da capacidade tributária ativa (capacidade de ser sujeito ativo de
tributos) que a pessoa política titular da competência tributária
(aptidão para instituir tributos) faz a outra pessoa (pública ou
privada), que, por determinação da mesma lei, passa a dispor do
produto arrecadado, em benefício de suas próprias finalidades''. 237
Nesse sentido, a receita percebida para determinado órgão deverá ser revestida em
proveito da própria entidade que a arrecade, tendo como característica essencial a
referibilidade, ou seja, ''o contribuinte deverá fazer parte do grupo, evidenciando-se uma
relação de pertinência caracterizadora da referibilidade''238. Nesse ponto, cabe ressaltar
uma característica das contribuições especiais que não se classificam como receitas para
fins orçamentários, ou seja, essa modalidade não entra como base para elaboração das leis
orçamentárias por serem receitas de contribuições destinadas a uma atividade específica.
Ressalta-se que a competência para a criação das contribuições especiais foi
designada exclusivamente à União, conforme o disposto no artigo 149/CF. No entanto, o
pg. 1º do mencionado artigo traz uma exceção em relação ao sistema de previdência e
assistência social, vejamos:
§ 1.º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40,
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores
titulares de cargos efetivos da União. (grifos nossos)
Em relação às subespécies de contribuições especiais previstas no mencionado
artigo 149/CF têm-se:
237

RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito Financeiro Esquematizado, p. 357.
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PAULSEN, Leandro, Curso de Direito Tributário Completo, p. 46
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A) Contribuições Sociais
Segundo o entendimento do STF na RE 138.284/CE as contribuições sociais ainda
podem ser subdivididas em:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

I) contribuições de seguridade social

Apesar de estar prevista no artigo 149/CF, possuem algumas regras específicas no
artigo 195, inciso I, II, III, e IV e pg. 4º/CF, este último se tratando acerca da manutenção e
expansão da seguridade social (tratadas pelo STF como outras contribuições).
II) contribuições sociais gerais
Quando são destinadas a outro tipo de atuação da União na área social como por
exemplo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), as contribuições ''destinadas
às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical'' (art. 240/CF) e a contribuição do salário-educação (art. 212, pg. 5º/CF)239.
Os Serviços Sociais Autônomos, mencionado pelo artigo 240/CF como por exemplo
o SESI, SESC, SENAI são pessoas jurídicas de direito privado que não integram a
administração pública mas que realizam atividades de interesse público e por isso fazem
jus às contribuições por trazerem benefícios sociais e econômicos.
B) Contribuições de iluminação pública - COSIP
Também estão inseridos dentro das contribuições especiais a Contribuição de
Iluminação Pública - COSIP, que como visto anteriormente, não pode ser cobrada mediante
taxa por não atender os requisitos de especificidade e divisibilidade. Dessa forma, foi
editada a Emenda Constitucional 39/2002 que introduz no texto constitucional o artigo
149-A/CF permitindo que Municípios e Distrito Federal instituíssem tal tributo mediante lei
própria. Assim sendo, a COSIP ao que tudo indica também parece ser uma subespécie de
contribuição especial, tendo a CF destinado apenas ao custeio da iluminação pública,
sendo este tributo vinculado e sem possibilidade qualquer de tredestinação.
C) Contribuições de intervenção no domínio econômico
O artigo 149/CF também dispõe acerca da criação das Contribuições de Intervenção
do Domínio Econômico - CIDE, sendo esta competência exclusiva da União e poderá se dar
mediante a edição de lei ordinária ou medida provisória, não sendo necessária a edição de
lei complementar.
239

RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito Financeiro Esquematizado, p. 359.
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Cabe destacar que as CIDE's deverão estar em conformidade com os princípios
norteadores trazidos pelo legislador no artigo 170/CF, assim a contribuição somente fará
jus de promover por exemplo: o cumprimento da função social da sociedade da
propriedade (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio ambiente
(art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais ( art. 170, VII), a busca do
pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de pequeno
porte (art. 170, IX).240
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D) Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas
As contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas surgem da
necessidade do financiamento das instituições descentralizadas que tem como objetivo
fiscalizar o exercício das profissões, além de representar os interesses dos empregados
tanto coletivamente como individualmente nos dissídios das suas respectivas categorias
profissionais. Nesse ponto, a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º, XIII/CF
a possibilidade de lei estabelecer as qualificações profissionais necessárias para o exercício
da profissão.
Dessa forma, surgem os Conselhos de Fiscalização Profissional como o Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), o Conselho Regional de Medicina (CRM),
Conselho Regional de Enfermagem (COREN), dentre diversos outros, que cobram de seus
filiados uma contribuição chamada de anuidade.
Quanto a sua natureza jurídica, essas entidades estão regidas por regime jurídico de
direito público, tendo em vista que possuem um caráter fiscalizatório e, portanto, a
doutrina majoritária as classifica como autarquias corporativas e as referidas anualidades
se tratam de contribuições corporativas. Assim, o STF também as reconhecem de tal forma,
conforme MS 28.469 AgR-segundo/DF:

1. Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de
autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião na qual restou
consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo
personalidade jurídica de direito público com autonomia
administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de
exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º,
XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de
prestar contas ao Tribunal de Contas da União (art. 71, II, CRFB/88).
2. Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas
por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público,
exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização
240
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do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no
artigo 37, inciso II, da CRFB/88, quando da contratação de servidores.
Precedente: RE 539.224, 1ª Turma Rel. Min. Luiz Fux, DJe.18/06/2012.241 (grifos nossos)
No entanto, cabe destacar uma ressalva acerca da natureza jurídica da OAB, que
segundo o STF se difere dos outros Conselhos de Fiscalização Profissional por ser
considerado sui generis, sendo este órgão na realidade um serviço público independente,
mas não seria uma autarquia, o que impediria a inclusão da OAB no regime jurídico
tributário. A razão pela exclusão da OAB como autarquia tem como fundamento que a sua
finalidade é de ''defender a Constituição Federal, a ordem jurídica do Estado democrático
de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação da leis, pela
rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições
jurídicas'', conforme o art. 44, I do Estatuto da OAB. Portanto, a sua finalidade não é
exclusivamente corporativa como os demais Conselhos Profissionais.
7. EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
Os empréstimos compulsórios são tributos que têm como finalidade gerar recursos
para situações de calamidade pública, guerra externa ou em sua iminência, e ainda para
investimento nacional relevante e urgente, conforme extrai-se do artigo 148/CF:
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou
sua instituição.
Insta salientar que conforme assevera o parágrafo único do referido artigo 148
acima, a aplicação dos recursos do empréstimo compulsório são vinculados à despesa que
fundamentou sua instituição. Ainda, há uma peculiaridade nesta modalidade de tributo
pois é o único que possui uma promessa de devolução do montante percebido ao
contribuinte quando finalizada a sua necessidade. Neste ponto, lei complementar irá dispor
STF - MS: 28469 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/02/2013, Primeira Turma, Data
de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013.
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sobre o prazo e as condições do resgate dos empréstimos compulsórios em conformidade
com o artigo 15, pg. único/CTN.
Outro ponto de destaque acerca dos empréstimos compulsórios é a necessidade de
edição de lei complementar para a sua instituição, conforme assevera o artigo 148/CF
disposto acima.
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8. CONCLUSÃO
O Estado possui diversas formas de custear as atividades estatais por meio dos
tributos cobrados ao contribuinte. Neste ponto, cabe o destaque da diferença de cada uma
das espécies tributárias como por exemplo à não vinculação dos impostos às suas receitas,
sendo esta uma modalidade que tem como objetivo custear a atividade estatal de forma
geral desde o pagamento dos servidores públicos ao asfaltamento de vias públicas.
As taxas, por sua vez, tem como peculiaridade a destinação específica do produto
arrecadado que se concretizam por atividades do poder de polícia ou de taxa de serviço
que tem como finalidade prestar um serviço específico e divisível ao contribuinte como é
o caso da coleta de lixo domiciliar ou ainda da emissão de documentos como o RG ou a
CNH.
As contribuições de melhorias destinadas ao financiamento de obras públicas que
após o seu término agregaram valor ao imóvel do contribuinte como por exemplo a
construção de uma praça ou a melhora do acesso ao local.
Também foi realizado o estudo das diversas contribuições especiais previstas no
ordenamento jurídico como as contribuições sociais, de iluminação pública, de intervenção
no domínio econômico e de categorias profissionais, que se subdividem em diversas
contribuições sendo este o ramo mais extenso das espécies tributárias.
Por fim, os empréstimos compulsórios destinados a situações específicas elencadas
no texto constitucional como calamidade pública em casos de guerra ou ainda para custear
alguma atividade estatal de caráter urgente e interesse público, devendo ser
necessariamente fundamentado e no final deverá ser devolvido o valor arrecadado em
forma de pecúnia aos contribuintes do referido tributo.
Assim, as espécies tributárias possuem diversos tipos de aplicação e são uma
realidade de todos os cidadãos, pois é a principal forma de receita estatal e são necessárias
para manter o bom funcionamento do Poder Público.
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RESUMO: O artigo redigido a seguir trata-se de análise histórica, cultural e do tipo penal
que envolve o tráfico internacional de pessoas, incorporando um novo entendimento que
deve ser levado em consideração quanto ao consentimento da vítima. É também tratado
da evolução do tráfico de pessoas, tanto para fins sexuais, mas também para fins de
exploração da mão de obra, iniciado nas primeiras civilizações de Roma e da Grécia,
ganhando força total na era do escravagismo, onde o comércio de pessoas era legalizado
e podia acontecer habitualmente. É explicado detalhadamente a condição de vítima e de
agressor imposta pelo Código Penal brasileiro, além da evolução tratativa das coligações
transnacionais para impedir e conscientizar as pessoas sobre esse iminente perigo que
assola parte da população mais vulnerável, explicando os valores morais e éticos em
relação a aplicação da legislação em colaboração com a dignidade de pessoa humana e a
liberdade sexual. O método aplicado a este artigo é indutivo, com a utilização de pesquisas
bibliográficas e artigos acadêmicos.
Palavas-chave: Tráfico. Dignidade Sexual. Internacional.
ABSTRACT: The article written below is a historical, cultural and criminal analysis involving
international trafficking in persons, incorporating a new understanding that must be taken
into account regarding the consent of the victim. It also deals with the evolution of human
trafficking, both for sexual purposes, but also for the exploitation of labor, started in the
first civilizations of Rome and Greece, gaining full force in the era of slavery, where the
trade in people was legalized and could happen habitually. The condition of victim and
aggressor imposed by the Brazilian Penal Code is explained in detail, in addition to the
evolution of transnational coalitions to prevent and make people aware of this imminent
danger that plagues part of the most vulnerable population, explaining the moral and
ethical values in relation to application of legislation in collaboration with human dignity
and sexual freedom. The method applied to this article is inductive, using bibliographic
research and academic articles.
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1 INTRODUÇÃO
Inicialmente é necessário apontar os fatores históricos do tráfico de pessoas, como
por exemplo a legislação internacional, especialmente a partir de 1814, de acordo com o
Tratado de Paris entre a Grã-Bretanha e a França, incidia primeiro no tráfico de negros, ou
seja, objeto do tráfico de escravos. Os esforços diplomáticos culminaram em 1926. A
convenção foi assinada pela Liga das Nações e reassinada pelas Nações Unidas em 1953.
Para os fins desta Convenção, o comércio de escravos inclui qualquer ato de captura,
aquisição ou transferência de um indivíduo para vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de
transferência obtido por meio da venda ou troca de escravos e, em geral, todo comércio
ou comércio de escravos. Comportamento de transporte. Por sua vez, a escravidão é
conceituada como o estado ou condição em que os indivíduos exercem direitos de
propriedade ou alguns dos atributos dos direitos de propriedade.
A Convenção de Genebra de 1956 repetiu esses conceitos e expandiu o foco para
sistemas e práticas semelhantes à escravidão, claramente chamados de servidão por dívida
e escravidão. E obrigar as mulheres a se casar em troca dos benefícios financeiros de seus
pais ou outros; mulheres casadas entregues a um terceiro por seu marido, sua família ou
sua família, independentemente de ser oneroso ou não; direitos hereditários da viúva;
parto, rosa ou não, de menores de 18 anos ao terceiro, para exploração. Além da obrigação
dos Estados Partes de formular medidas administrativas e civis destinadas a mudar práticas
semelhantes à escravidão de mulheres e crianças, a Convenção também prevê o transporte
ou tentativa de transporte de escravos de um país para outro, mutilando ou impondo
punições, e escravizar certos Ou instigar alguém a privá-los ou aqueles sob sua jurisdição.
Além do foco inicial no tráfico de negros da África para fins de exploração de
trabalho, também aumentou o foco no tráfico de mulheres brancas para a prostituição. Em
1904, o "Acordo para a Repressão ao Tráfico de Mulheres Brancas" foi assinado em Paris,
e uma conferência foi realizada no ano seguinte. Nos 30 anos seguintes, foram assinados:
Convenção Internacional para a Repressão ao Tráfico de Mulheres e Crianças, Convenção
Internacional para a Repressão ao Tráfico de Mulheres e Crianças, Supressão do Tráfico de
Mulheres e Crianças, A Convenção Internacional sobre o Tráfico de Crianças e Mulheres
Major, o Protocolo à Emenda à Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de
Mulheres e Crianças e a Convenção Internacional para a Supressão de Mulheres Tráfico de
Mulheres e Crianças e, finalmente, a Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças
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Convenção e Protocolo Final da Convenção Internacional contra o Tráfico de Seres
Humanos.
Essa evolução histórica pode ser dividida em duas etapas: antes e depois da
Convenção de 1949, ou seja, dentro da Liga das Nações e das Nações Unidas, a clara
abolição e substituição das normas anteriores. A primeira fase começou com a proteção
das mulheres europeias, especialmente mulheres da Europa de Leste. O trânsito não é
definido, apenas promete suprimi-lo e pará-lo por meio de sanções administrativas. A
partir de 1910, os instrumentos internacionais passaram a tratar o tráfico de pessoas e o
uso da prostituição como crimes, puníveis com pena privativa de liberdade e extradição. O
âmbito da proteção foi estendido a todas as mulheres, com atenção especial para as
crianças e jovens que eram chamados de menores na época.
A Convenção de 1910 define tráfico e apoio à prostituição como a solicitação,
sedução ou abuso de uma jovem casada ou solteira para a prostituição, mesmo com o seu
consentimento. Para as mulheres adultas casadas ou solteiras, essas ações só devem ser
punidas se forem cometidas por meio de fraude ou violência, ameaças, abuso de poder ou
qualquer outro meio constrangedor. No entanto, o Estado Parte pode oferecer a mesma
proteção às mulheres da mesma idade, sejam elas casadas ou solteiras,
independentemente de fraude ou constrangimento.
2 TRÁFICO DE PESSOAS
O tráfico de pessoas, consistem em uma modalidade criminosa e onerosa praticada
de forma desumana e degradante, onde as pessoas são vendidas, geralmente para fora do
país, seja para fins sexuais, venda de órgãos, para transporte de drogas ou até mesmo a
venda de crianças para casais que não podem ter filhos.
A definição legalmente conhecida se encontra descrita no Protocolo Adicional à
Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, referente a
punição, e conscientização do tráfico de pessoas, assinado em Palermo na Itália em 2000,
tipificando assim o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de
pessoas perante ameaça ou uso da força, dentre outras formas de coação como, rapto,
fraude, engano abuso de autoridade ou situação vulnerável, entrega ou aceitação de
pagamento ou outro benefício para alcançar o consentimento da vítima perante
autoridade para meios de exploração dessa pessoa. (PEREIRA, 2012).
É necessário analisar que a vítima do tráfico de pessoas, pode ser induzida a erro,
raptada e forçada a realizar trabalho escravo ou sexual ou até mesmo aceitar essas
condições por não ter outra opção de emprego ou estudo.
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Mesmo com o fim da escravidão, muito se compara os critérios do tráfico de seres
humanos com as práticas de compra e venda de escravos na época que os senhores do
engenho e dos barões do café eram grandes patrocinadores da causa escravagista, situada
pela influência europeia na constituição das civilizações brasileiras. Alguns desse
comparativos são a forma onerosa de comercializar a vida humana como se fossem
objetos.
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2.1 Aspectos históricos do tráfico de pessoas
Os primeiros casos de tráfico de seres humanos, segundo Pereira (2012), ocorreram
na Grécia e na Roma, onde prisioneiros de guerra eram obtidos ainda sem fins lucrativos,
porém no século XIV e XVII, durante a era do renascimento que estimulou o comércio e o
início do capitalismo local.
Na América Latina, como dito anteriormente, as colônias europeias tiveram grande
influência no tráfico de pessoas, explorando assim os nativos para fins agrícolas e
posteriormente, havendo grande procura de outros países que vendiam pessoas para
poder alcançar mão de obra sem pagamento.
Dessa forma é necessário analisar que a primeira forma de tráfico de pessoas, teve
início na escravatura, onde os Navios Negreiros partiam da África até a Europa e América
Latina, com pessoas obrigadas a deixarem seu país de origem, para realizarem trabalho
escravo nas lavouras. Este mesmo ato foi proibido pelos ingleses em 1807.
A origem do nome “tráfico” se refere a troca de escravos brancos, o tráfico era um
movimento moralmente aceito na sociedade, com propósitos comerciais e legais de
mulheres para fins de prostituição, devido aos direitos sexuais das mulheres não eram
reconhecidos perante a sociedade, por volta de 1900, (Cunha e Obregon, p. 4, 2018), sendo
perdurado até 1904, onde o tráfico com fins sexuais se tornou passível de pena privativa
de liberdade e extradição.
2.2 Do tráfico de pessoas na atualidade
Atualmente no Brasil, com grandes dificuldades financeiras e a alta no custo de vida
básico, fazem com que cada vez mais os brasileiros queiram deixar o país em busca de
uma condição melhor para adquirir seu sustento. Muitas vezes mulheres são persuadidas
e induzidas a erro por empresas fraudulentas, que inicialmente prometem vistos e ganhos
no exterior mediante prestações de serviços, dando assim visibilidade da ponta do iceberg
do grande esquema internacional.

De acordo com Cunha e Obregon quando a pessoa chega ao exterior, os
passaportes ficam em posse dos responsáveis pela organização do esquema de tráfico de
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pessoas, para que passem a viver em situações análogas à escravidão, sendo restringidas
a andar livremente, ter contato com outras pessoas e são constantemente vigiadas.
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3 TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS COM FINS SEXUAIS
A prostituição é um dos maiores fins pelos qual ocorre o tráfico internacional de
pessoas, podendo este ser consentido pela vítima a fim de receber dinheiro, bens imóveis
e automotores, da mesma forma que pode não ser consentido, nos casos em que, a vítima
é induzida a erro.
Grande parte do público feminino configuram as vítimas dessa modalidade
criminosa, induzidas ou iludidas por promessa de emprego, até mesmo do mais alto
escalão, pois os perfis mais atrativos aos olhos das máfias responsáveis pelo esquema de
tráfico de pessoas, oscilando muito nas propostas, tipo físico e status social das vítimas,
essa dualidade é descrita como opostas, pois de um lado temos modelos agenciadas por
indústrias “fake” de mascaram a realidade perversa e de outro lado temos mulheres com
baixas perspectivas de vida e que são pouco instruídas.

Após mulheres, as crianças são subsequentes do ranking dos casos de tráfico de
pessoas para fins sexuais, sendo de nacionalidade africana e asiáticas os maiores índices
de provimento. Geralmente as crianças são mantidas em cativeiro, sem qualquer contato
com o mundo exterior, vivem em condições extremamente precárias, dormem
acorrentadas e mal se alimentam.
É uma das formas de exploração sexual comercial, mesmo que
voluntária da pessoa que se encontra em tal situação, e por se tratar
de crianças e adolescentes, que estão em processo de crescimento e
desenvolvimento, implica na deterioração física e psicológica da
pessoa, afetando sua individualidade, satisfação sexual e sua
integridade moral. (PEREIRA, p. 7, 2012)
Já os homens, fazem parte de uma minoria, tendo pouquíssima porcentagem
presente na exploração relativa à atividade sexual, pois geralmente estas vítimas são
destinas a trabalhos análogos a escravidão, sendo raramente incluídas nesta modalidade.
O índice de crescimento do tráfico de pessoas com fins de exploração sempre esteve
em alta, desde o início do imperialismo até atualmente, pois sempre se é criada novas
formas de induzir as vítimas e cada vez mais ideias asquerosas correm livremente em
alguns países, aumentando assim a procura por garotas de programas, como por exemplo
o turismo sexual, que consiste em uma forma de exploração sexual de pessoas por
visitantes de um determinado local, geralmente países desenvolvidos, onde ocorre não
somente a ação das máfias mas também todo um contexto de cumplicidade, como por
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exemplo de bares, lanchonetes, hotéis e seus funcionários em complô para que turistas de
seu gosto sejam sequestrados e mantidos em cativeiro para atuar naquele país como
escravo sexual.
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Os países de destino, ou receptores, são aqueles em que as vítimas
serão exploradas. São, geralmente, países desenvolvidos como:
Alemanha, Itália, Estados Unidos, Holanda, Japão, Grécia, Bélgica e
Austrália. Há também países transitórios, em que as vítimas
permanecem durante algum tempo antes de serem levadas aos
países de destino. Dentre eles estão: Hungria, Tailândia, Ucrânia,
Albânia, República Tcheca, Itália, Bulgária e Índia. (PEREIRA, 2012
apud BONJOVANI, p. 17, 2004)
A preocupação com o tráfico de pessoas é mundial. Seja como país transitório ou
de destino, a maior parte das nações estão envolvidas neste fenômeno e podem ser palco
de uma atrocidade que apesar de parecer muito distante, é supreendentemente mais
comum do que se possa imaginar.
3.1 Distinção entre tráfico de pessoas e contrabando de migrantes
Muito se houve falar no contrabando de imigrantes e acaba-se confundido com o
tráfico de pessoas, porém as modalidades são muito distintas. Como dito anteriormente o
tráfico de pessoas consiste no recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou o
recolhimento de pessoas, tendo como meio a ameaça, uso da força, coerção, abdução,
fraude abuso de poder ou de vulnerabilidade e até mesmo pagamento, tendo como
objetivo a exploração, seja ela sexual ou trabalho forçado e análogo a escravidão.
O contrabando de migrantes é um crime que se almeja a obtenção de benéfico
financeiro ou material com a entrada ilegal de pessoas em determinado país, onde a qual
não esteja naturalizada ou seja residente.
Os tipos penais são distintos apesar de transparecerem do caráter transnacional, o
que evidencia a diferenças entre esses crimes é o consentimento, no qual o contrabando
de migrantes envolve o conhecimento e a ciência plena daquele individuo sobre o ato
criminoso, no caso o contrabando, já no tráfico de pessoas, o consentimento da vítima é
irrelevante para que seja concluso o ato criminoso. A finalidade do tráfico de pessoas é a
exploração, seja ela qual for. Outra diferença é sobre a condição de vítima, onde no tráfico
de pessoas quem tem direitos violados são as pessoas, opostamente do que ocorre no
contrabando de imigrantes, no qual o Estado ocupa a condição de vítima, pois tem sua
legislação sobre migração violada, apesar de haver uma parte do processo de extradição,
onde o indivíduo que adentrou em território ilegalmente, se torna vítima.
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4 PROTOCOLO DE PALERMO
Em 1999, a Assembleia Geral da ONU iniciou um comitê intergovernamental para
elaborar uma convenção global, com intuito de combater a criminalidade organizada
transnacional e analisar a possibilidade de criar um instrumento para tratar com mais
especificidade os aspectos em relação ao tráfico de pessoas, com adendo as crianças e
mulheres, denominado de Protocolo Adicional, sendo incorporado à Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.
O Protocolo, no artigo 3º, define como tráfico de pessoas: “o
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso de força ou a
outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento
de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de
exploração.” A exploração inclui, no mínimo, “a exploração da
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, os
trabalhos ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos”. Tratando-se de
crianças e adolescentes, isto é, com idade inferior a 18 anos, o
consentimento é irrelevante para a configuração do tráfico. Quando
se tratar de homens adultos e mulheres adultas o consentimento
relevante para excluir a imputação de tráfico, a menos que
comprovada ameaça, coerção, fraude, abuso de autoridade ou de
situação de vulnerabilidade bem como a oferta de vantagens para
quem tenha autoridade sobre outrem. (CASTILHO, p. 5, 2008)

O Protocolo deu início a uma nova fase e visão direcionada ao Direito Internacional
e as relações entre países membros para tratar diretamente o problema, propondo
inciativas para a conscientização e conhecimento do problema e a forma atuante desse
crime
5 DEFINIÇÕES LEGAIS DO TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS SEXUAIS
No Código Penal Brasileiro, a definição de tráfico de pessoas está consubstanciada
na inevitável relação com a prostituição. Embora tenha havido um grande número de
aparentemente se dizer que o tráfico de pessoas é um atentado aos direitos humanos, hoje
há grande número de críticas bibliográficas à formação desta categoria (Sharma, 2005.
Apud Verson, 2017), assim como o pânico dos escravos brancos também. Por meio da
medicalização e supervisão do comportamento sexual, a prostituição torna-se um discurso
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problemático, o tráfico de pessoas passa a ser discutível, entrelaçado com o discurso do
tratamento médico e policial que se dedica a rejeitar a prostituição.
O artigo 231 do Código Penal traz a seguinte formulação:
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Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que
nele venha a exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá
exercê-la no estrangeiro. Pena [...]. Se a apontada vítima tivesse entre
14 e 18 anos de idade, se o agente fosse ascendente, descendente,
marido, irmão, tutor ou curador ou afim, se houvesse emprego de
violência, grave ameaça ou fraude, ou se fosse cometido com fim de
lucro. (BRASIL, 1940)
O tráfico de pessoas é visto como uma forma de proxenetismo. A prostituição não
é punida, nem a compra de tais serviços, mas qualquer ajuda ou comodidade não é
incentivada. Este confuso arranjo de permissões e proibições parece ter sido projetado
para satisfazer as mesmas exigências contraditórias do século 19, que foram levantadas em
torno da tensão entre os conceitos de prostitutas como vítimas passivas e ofensoras
morais. Em meados do século 20, não havia necessidade de pensar na iniciativa feminina
como é hoje, e não havia necessidade de pensar no direito de ser dono do próprio corpo,
ou seja, a agenda do feminismo, movimento na década de 1960. Como as mulheres se
engajaram nessas atividades, elas foram simplesmente mencionadas no discurso jurídico.
5.1 Do bem jurídico tutelado
O tráfico de pessoas e a escravatura surtiram na violação nos principais direitos das
pessoas e na total insignificância da dignidade. A formação de conceitos do Código Penal
de 1940, sobre os crimes contra os costumes, direcionava-se a salientar que o Direito Penal
não poderia abrir mão, da função ética para moldar-se a mudança de costumes,
anteriormente havia o entendimento voltado os bons costumes e era isso o bem jurídico a
ser tutelado pelo direito.
Porém em outros entendimentos, como o de Paulo José da Costa Júnior (apud
Rodrigues, p. 99, 2011), tutelam-se os bons costumes, a dignidade sexual e a liberdade
sexual e para Celso Delmanto, é entendível que o objeto jurídico relativo à moralidade
pública sexual, acompanhando o que preceitua os artigos 231, parágrafo 2º, I a III, que
trata de proteger a dignidade sexual e o artigo 231, parágrafo 2º, IV, que trata da liberdade
sexual. (BRASIL, 1940)
Como anteriormente citado, nos termos da legislação brasileira vigente e o
Protocolo de Palermo, não há que se falar em moralidade sexual como um bem jurídico a
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ser tutelado, mas que seja passível de aplicação a liberdade sexual como elemento
integrante da dignidade humana.
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5.2 Do sujeito ativo
O tráfico internacional de pessoas é um fato típico comum quanto se trata da
integração do sujeito que ocupa o polo ativo da relação, não havendo distinção da
natureza, podendo ser qualquer pessoa, não há necessidade de constar habitualidade da
praticidade do crime. Porém há divergências quando se trata de ente familiar ou relações
de hierarquia, como por exemplo, genitores, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge,
companheiro, tutor ou curador ou empregador, a pena é passível de aumento, em
decorrência do artigo 321, parágrafo 2º, III do Código Penal. O crime é tratado como uni
subjetivo, porém admite coautoria ou participação, conforme o artigo 29 do Código Penal,
inclusive uma das maiores características deste crime, é a ação em organizações criminosas
ou máfias, das quais são as principais causadoras do tráfico de pessoas no mundo.
5.3 Do sujeito passivo

A vítima do tráfico de pessoas pode ser qualquer pessoa, não havendo distinção e
nem pré-requisitos para ocupar o polo passivo do crime, mas de acordo com o Código
Penal de 1940, era reforçado que, apenas mulheres ocupavam o polo passivo da relação, e
o tipo penal era denominado “tráfico de mulheres”, mudança ocorrida em virtude da Lei
nº 11.106, de 2005, sendo referido apenas como tráfico de pessoas. A lei não vê a
pluralidade de vítimas, porém é variável do modus operandi de cada organização. Quando
se trata de moralidade pública do bem jurídico, entende-se que o sujeito passivo engloba
a coletividade.
Apesar da maior parte dos sujeitos passivos serem e crianças, e por isso o Protocolo
de Palermo, busca proteger especificamente esses grupos, nada impedem que homens
sejam incorporados ao polo passivo, porém fazem parte de uma minoria, muitas vezes
trata-se de meninos, travestis ou transexuais.
Como citado anteriormente, as vítimas não são escolhidas de forma aleatória,
sempre há observância que faz com que as pessoas mais vulneráveis e manipuláveis sejam
as principais vítimas, tendo características como a baixa escolaridade, poucas
oportunidades de emprego, baixa renda, família desestruturada, carência afetiva,
ingenuidade e busca por uma mudança radical na situação precária e realidade que sempre
conheceu, por isso são facilmente ludibriáveis. O consentimento das vítimas é nulo e
irrelevante para a prática do crime, mesmo não existindo as situações de ameaça, violência,
inclusive não havendo o transporte transnacional, será cometido o delito de tráfico de
pessoas.
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Existem os casos que a violência é tida como regra absoluta, pois a exploração sexual
por si só, já configura uma forma de tortura e humilhação, sendo uma das questões mais
vexatórias de para a dignidade humana, além dos traumas psicológicos e a constante
tortura psíquica que a pessoa nestas condições sofrem por estarem longe da família, em
um país desconhecido, vivendo em situações insalubres, sujeitos a jornadas extremas que
incluem horas seguidas de prostituição, constantemente sendo vigiadas por seus
agressores e sem forma alguma de comunicação ou contato com o mundo exterior, como
as expectativas são baixíssimas para que se retorne ao país de origem, a vítima de forma
inconsciente acaba cedendo ao tipo de vida que leva e de certa forma consentindo com
tudo que acontece, pois não vê forma alguma de se livrar.
5.4 Do tipo objetivo
O tipo descrito no artigo 231, caput, do Código Penal tem como objetivo punir
aquele que promover ou facilitar a entrada de homem ou mulher no território nacional,
que exerça a prostituição ou outra forma de exploração sexual, mas também se refere a
facilitar a saída de alguém para território estrangeiro com a mesma finalidade.
A promoção desse delito descrita no artigo se refere a facilitar, instigar, retirar da
inercia ou oferecer recurso para que se torne mais acessível a entrada ou saída da pessoa
no Brasil e facilitar está atrelado a forma com que a organização criminosa se redireciona
para a obtenção de visto, passagem, roupas e dinheiro para que, seja mais fácil a vítima
tenha todos os requisitos necessários para entrar no país.
O agente que facilita ou promove a ida das vítimas para o exterior para
enganosamente exerceram a prostituição, é passível de punição com pena de reclusão de
3 a 8 anos. A conduta apenas recai naquele que facilita sabendo que a pessoa irá exercer
a prostituição em outro país, não abrangendo assim um terceiro que apenas emprestou
dinheiro para a vítima sair do país, sem ao menos saber que fora dele ela irá ser explorada
sexualmente. A questão da tipicidade material deve ser observada em consonância com a
tipicidade formal, pois além da conduta de adequar ao tipo, há necessidade que seja
materialmente lesiva ao bem jurídico tutelado.
A forma mais justa de interpretação a respeito do tipo penal, para sua aplicação é a
questão do consentimento, pois a punição do crime, deve recair quando houver os fins de
exploração sexual para obter vantagem econômica e ilícita sobre a prostituição, quando
esta ocorrer mediante a violência, ameaça, abuso ou vulnerabilidade.
A modalidade de concurso de crimes, pode ocorrer quando o traficante obriga a
entrada na vítima no país e, está por sua vez não possui os requisitos exigidos pelas normas
de imigração, como por exemplo o emprego de documentos falsos, sendo assim o
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concurso de crimes fica caracterizado, respondendo o traficante pelo Artigo 231 do Código
Penal, mas também pelas Leis de Imigração do determinado país.
O parágrafo primeiro do Artigo 321 equipara as condutas agenciar, aliciar, comprar,
transportar, transferir ou alojar a vítima às condutas previstas no caput. Sendo essas, as
que prescinde o uso da violência, fraude ou ameaça, o que se pode perceber que é
ultrapassado e não atinge a punibilidade esperada, pois a pessoa que compra um ser
humano irá carecer da mesma pena daquele que transporta, o que desclassifica todo o
contexto histórico de evolução e luta sobre as leis que pretendem abolir o comércio de
pessoas, sendo este equiparado ao escravagismo.
Há também que se mencionar o inciso III, do artigo 231, que se trata a respeito do
aumento da pena, recaindo sobre a condição especial do agente que ocupa o polo ativo,
quando este mesmo for, ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por força
de lei outra forma de obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Outra forma do
aumento de pena, se destaca no inciso IV do parágrafo segundo que descreve sobre o
emprego da violência, ameaça ou fraude, pois é entendível que o tráfico de pessoas só se
justifica mediante a estes requisitos, o que está em contraditório com o artigo 231 caput e
o parágrafo primeiro, onde é ordenado que o consentimento da vítima é irrelevante, sendo
passível o consentimento será elemento constitutivo para pena base descrita no caput.
Para Tadeu Dix Silva (apud Thaís Camargo Rodrigues, p. 106, 2012), o artigo 231 em
seu caput, é irrelevante para a prevenção do tráfico internacional de pessoas, pois não
prevê os requisitos de grave ameaça, violência, fraude, exploração de vulnerabilidade e
necessidade econômica. É de fato uma punição simbólica, pois não preza pela liberdade
sexual, uma vez que apesar do livre arbítrio a punição também recai sobre a pessoa facilita
a saída de indivíduos que queiram realizar a prostituição fora do país, existindo assim
propostas contraditórias entra a lei brasileira e o Protocolo de Palermo, pois na instituição
do Protocolo é totalmente descartável a prostituição voluntária como parâmetro para
enquadramento do crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.
5.5 Elementos subjetivos do tipo
O dolo é a forma livre e consciente de praticar o ato, no caso o tráfico de pessoas
para fim de exploração sexual, podendo ocorrer divergências entre o dolo genérico e o
dolo específico. Alguns doutrinadores salientam que apenas o dolo genérico já é o
suficiente para praticar a tipicidade descrita no artigo 231 do Código Penal, consistindo em
apenas ter conhecimento de que a pessoa está exposta as condições de exploração sexual,
da mesma maneira que seu desconhecimento exclui o dolo. Porém para Guilherme Nucci,
é necessário que exista o fim especial de agir, ou seja, com a plena vontade de ver a vítima
ser submetida à condição de exploração sexual. (NUCCI, 2012).
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6 CONCLUSÃO
Após tratar especificamente do tipo penal e sua ascensão histórica dentro do direito
penal e internacional, é concluso que, o tráfico internacional de pessoas para fins sexuais,
se iniciou com grande força na américa latina, de decorrência da cultura escravagista, na
qual consistia em vender pessoas para que fossem privadas de seus direitos e liberdades,
para que fossem explorados incansavelmente para servir de lucro aos seus “senhores”.
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Há de se observar as falhas no direito penal brasileiro quando se trata deste assunto
tão delicado, que envolve não somente uma questão de desumanidade, mas também
social, pois o perfil das vítimas quase sempre consiste em mulheres fragilizadas, sendo
essas o polo fraco das relações transnacionais. Além de descartar a liberdade sexual,
tratando de forma atrasada o que deixou de ser muito tempo uma questão moralmente
questionável a respeito da liberdade feminina de decidir o que fazer com seu corpo. Dessa
forma descaracterizando um artigo específico de deveria ser apenas voltado à pessoas que
realmente necessitam desse amparo da lei, pois se encontram em situações extremamente
degradantes, ao contrário das que escolheram esse modelo de vida, que não deve ser visto
em sociedade como moralmente punível, pois existe uma linha tênue entre achar que isso
lhe trará benefícios e fazer de livre e espontânea vontade e ser forçada a viver em um país,
longe de sua família, sem contato com o mundo exterior e vivendo uma vida de horrores,
por isso se faz importante que o Estado tenha uma cautela ao tratar do tráfico de pessoas
para fins sexuais e quanto seu consentimento.
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POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO, POR DOAÇÃO, DE BENS MÓVEIS PELOS ESTADOS
EM PERÍODO ELEITORAL. NÃO INCIDÊNCIA OBJETIVA, EM PRINCÍPIO, DA REGRA
PROIBITIVA ENCARTADA NO ART. 73, § 10, DA LEI FEDERAL N.º 9.504/97
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MARCELA PEDROSA BARROS:
Advogada, pós-graduada em Direito
Público. Autora de dois livros.
Considerando a proximidade de mais um ano eleitoral, impende abordar, em
breves linhas, aspectos de relevo que possam nortear a atuação dos agentes públicos.
Nesta toada, considerando a omissão legislativa sobre o tema, o presente
artigo se propõe a abordar genericamente a juridicidade do recebimento de bens móveis
– aqueles suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem que isso
altere a sua substância ou destinação econômica – por doação, pelos Estados, em período
eleitoral.
A indagação tem por fundamento o disposto no artigo 73, § 10 da Lei Federal
9.504/1997 que veda a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência
ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.
Eis a redação do art. 73 para melhor compreensão do tema:

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos
em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
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Em relação ao tempo da proibição, não parece haver controvérsia doutrinária
e jurisprudencial, exsurgindo pacífico o entendimento de que, no ano que se realizam as
eleições, proíbe-se a distribuição gratuita de bens por parte da administração pública, a
qualquer título.
Sobre o âmbito de incidência da vedação legal em ano eleitoral, impõe-se
concordar com a doutrina de Djalma Pinto, no sentido de que quando a lei quis restringir
a conduta vedada à circunscrição do pleito (federal, estadual ou municipal) assim o fez
expressamente, a exemplo dos incisos V e VI, “b” e “c”, do mesmo artigo 73. Diante da
omissão (que se pressupõe proposital) da norma do art. 73, § 10, aplica-se a conduta
vedada aos agentes públicos de todos os entes federativos.
Portanto, não parece haver dúvida que a regra é válida e cogente,
relativamente à generalidade da Administração Pública.
É possível constatar, inclusive, que o TSE vem sendo bastante rigoroso no
objetivo de garantir as condições de igualdade entre os candidatos, havendo evidente
elevação no peso ponderal desse valor constitucional até mesmo em detrimento de
eventual possibilidade de doação que demande urgência na satisfação do interesse
público.
Feitas estas considerações iniciais, tem-se que a hipótese a ser abordada
neste artigo atine, genericamente, às transferências de propriedade de bens móveis para
os Estados, onde há configuração objetiva de doação sendo que, no caso, o ente estatal
figura como donatário e não como doador.
O objetivo das normas eleitorais que impõem condutas vedadas a agentes
públicos ― e à Administração Pública, por extensão ―, caso do art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/1997, como antedito, é assegurar a legitimidade e igualdade de oportunidade entre
os candidatos do certame, interditando comportamentos caracterizadores de abuso de
poder político ― ou “uso da máquina pública”, na expressão coloquial.
Quando o intérprete administrativo examina um dispositivo de lei eleitoral
naturalmente terá de referir-se à axiologia eleitoral como critério de valoração das
restrições e vedações eleitorais para que não resultem do excessivo rigor ou tolerância
efeitos inversos ao pretendido pela regra aplicada. Se a lei eleitoral é o principal
instrumento de preservação da igualdade eleitoral, seus preceptivos - e,
consequentemente, também o aplicador ou intérprete - devem se orientar nesta
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perspectiva, sob risco de desviar-se o significado dela que é, precípuamente, resguardar a
soberania popular.
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De fato, a função do mencionado art.73 como um todo, e de seu § 10 em
particular, é tipificar modalidades e expedientes pelos quais a disputa eleitoral vem a ser
desequilibrada em favor de um dos polos, usualmente daquele que detém, na conjuntura
política determinada, maior ascendência sobre a Administração e seus agentes.
Desse modo, toda e qualquer interpretação que se pretenda adequada e
razoável da regra inscrita no referido art. 73, § 10, da Lei Eleitoral, deve guardar estrita
obediência à finalidade da norma ― proteção aos bens jurídicos isonomia, normalidade e
legitimidade das eleições ―, o que deflui, aliás, de determinação constitucional ― art. 14,
§§ 9º e 10, da Constituição Federal.
Neste toar, tem-se que a proibição legal encartada no suso referido § 10 do
art. 73 da Lei nº 9.504/1997, alusiva à “distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública”, requer uma conduta que se amolde ao
tipo definido no comando legal, de modo que, no nosso entender, dirige a vedação àquele
que pratica o ato passível de configurar abuso de poder político, in casu, o doador.
Veja-se, a propósito, a seguinte decisão do Tribunal Superior Eleitoral:

“(...) Conduta vedada (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97). (Não caracterizada. ...)
Para a configuração do inc. IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a conduta deve
corresponder ao tipo definido previamente. O elemento é fazer ou
permitir uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços para o
candidato, quer dizer, é necessário que se utilize o programa social – bens ou
serviços – para dele fazer promoção. (...)” NE: Participação de prefeito e viceprefeito em implementação de programa de distribuição de alimentos
intitulado “Pão e leite na minha casa.”
(Ac. nº 25.130, de 18.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) (Grifos acrescidos)
Deflui daí que, salvo melhor juízo, não implica, em princípio, ofensa à referida
regra proibitiva do § 10 do art. 73 da Lei Federal nº 9.504/1997, o recebimento, por doação,
de bem móvel, pela Administração Pública Estadual em ano eleitoral, ou seja, nas hipóteses
em que o Estado figure como donatário desses bens, sob pena de responsabilização do
receptor pelo cumprimento da norma proibitiva.
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Em conclusão, desde que seja conveniente, oportuno e vantajoso para o
Estado, instruído o processo com elementos compatíveis de acordo com as normas legais
vigentes, inclusive com relação à competência para aceitar a doação e firmar o respectivo
termo, não vislumbramos, em princípio, óbice ao recebimento, por doação, de bens móveis
por tais entes em período eleitoral.

Adverte-se, todavia, que conquanto se trate de análise genérica, a
abordagem do tema não elide eventuais situações que porventura se amoldem à conduta
proibitiva encartada na Lei Eleitoral, de modo que se recomenda a máxima cautela e
razoabilidade na interpretação de casos concretos, de modo a não se dispor da máquina
pública em favor de interesses partidários.
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JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

JULIA
ROMÉRO
MAGALHÃES
SOARES:
graduada em direito pela PUC-Rio, Pós-graduada
em Direito Processual Civil pela Universidade
Cândido Mendes e em Direito e Estado pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ.
Advogada e Assessora Jurídica na Secretaria de
Estado de Casa Civil do Rio de Janeiro
RESUMO: Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas tão somente analisar
o as hipóteses de cabimento do julgamento liminar de improcedência, consagrado no
artigo 332 do Novo Código de processo civil, bem como realizar comparações com o
diploma processual anterior.
Palavras-chave: Julgamento de improcedência liminar. Cabimento. Requisitos Art. 332.
Precedentes judiciais. Princípio do contaditório.
1.Introdução
Como se sabe, modernamente o Poder Judiciário tem como grande desafio a
questão da repetição de demandas, também chamadas de demandas seriais ou em massa.
Assim, visando assegurar a segurança jurídica, bem como a isonomia dos jurisdicionados,
o Novo Código de Processo Civil criou o chamado microssistema de resolução de casos
repetitivos, sendo seus instrumentos listados no art. 928.242
Por outro lado, o Novo CPC, visando a uniformidade, estabilidade, coerência e
integridade da jurisprudência nacional, instituiu um sistema pautado na valorização dos
precedentes judiciais. Novamente, trata-se de mecanismos que buscam solucionar
problemas referentes a segurança jurídica e tratamento isonômico àqueles que buscam a
solução de conflitos no Judiciário.
242 Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida
em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.
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Ademais, no caso específico do julgamento liminar de improcedência do pedido, é
de se destacar o seu inegável objetivo de alcançar a celeridade e economia processuais,
atendendo, portanto, à determinação consagrada no art. 5º inciso LXXVIII da Constituição
Federal.
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Importante notar, todavia, que possibilidade de julgamento de improcedência do
pedido antes da citação do réu não é novidade introduzida pelo Novo Código.
Com efeito, tal previsão foi introduzida no ordenamento pátrio através da Lei
11.277/2006, que alterou o diploma processual civil então vigente. Por sua vez, o CPC/2015
introduziu importantes modificações no que tange aos requisitos e procedimentos da
improcedência liminar, que se passa a analisar.
2. Requisitos do julgamento de improcedência liminar do pedido
Os casos de improcedência liminar do pedido estão consagrados no art. 332 do CPC:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente
improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
Inicialmente, depreende-se da leitura do dispositivo acima transcrito, que as
situações aptas a gerar o julgamento de improcedência liminar do pedido são baseados
na existência de um padrão decisório já formado pelos Tribunais, sendo um dever do
magistrado, e não uma mera faculdade.
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Neste sentido, merece transcrição os ensinamentos do ilustre professor Daniel
Assumpção:243
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O julgamento liminar de improcedência, desde que preenchidos seus
requisitos, passa a ser um dever do juiz, e não mera faculdade como
era à luz do CPC/73, e essa conclusão não depende de expressa
previsão legal, mas sim da eficácia vinculante dos entendimentos
consolidados pelos tribunais que admitem essa espécie de
julgamento liminar.
Assim, caso o autor esteja postulando algo que vá de encontro ao padrão decisório
consolidado pelos Tribunais, o juiz deverá, sem citar o réu, julgar a ação improcedente de
plano, conferindo verdadeira celeridade ao processo.
Neste sentido são os ensinamentos de Nelson Nery e Rosa Maria Nery:244
seria perda de tempo, dinheiro e de atividade jurisdicional insistir-se
na citação e na prática dos demais atos do processo, quando o juízo
ou mesmo a jurisprudência como um todo já tem posição firmada
quanto à pretensão deduzida pelo autor ou quando já se apurou que
o pedido é caduco ou prescrito.
Nota-se, ainda que o julgamento liminar é aplicável apenas a casos em que a prova
documental é suficiente, não havendo qualquer necessidade de fase instrutória, requisito
já presente no diploma processual revogado.
Somada à dispensa da fase instrutória, deve estar presente pelo menos dos
requisitos alternativos listados nos incisos do art. 332.
Com efeito, os requisitos alternativos listados nos incisos II e III justificam-se tendo
em vista o caráter vinculante dos precedentes ali dispostos. Por outro lado, é de se notar
que os incisos I e IV reforçam a ideia de vinculação dos magistrados à jurisprudência
243 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único – 8. Ed. –
Salvador : Ed. Juspodivm, 2016, pg 903
244 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 909
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consolidada pelos Tribunais, em patente valorização dos precedentes judiciais,245 nos
termos do art. 927 do CPC:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
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I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade;
II – os enunciados de súmula vinculante;
III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
De fato, é interessante observar que o Novo CPC equipara o enunciado de súmula
do Tribunal de Justiça, sobre direito local, ou seja, direito estadual ou municipal, aos
enunciados de súmula do STF, sobre direito constitucional, ou do STJ, sobre direito federal,
notadamente por darem a última palavra sobre tal matéria.
Com efeito, sob a vigência do diploma processual anterior, o art. 285-A, caput,
dispunha que, sendo a matéria controvertida unicamente de direito e tendo sido proferida
sentença de total improcedência em casos idênticos, cabia o julgamento liminar de
improcedência.246
245 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte
geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 596.
246Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.
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Uma das principais críticas, à época, era quanto ao fato do legislador ter considerado
precedentes do próprio juízo para se proferir o julgamento liminar de improcedência do
pedido, conforme constata Daniel Assumpção.247
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Doutrinadores, tais como Cássio Scarpinella Bueno248 e Teresa Arruda Alvim249,
criticavam tal opção legislativa, sugerindo a fundamentação do julgamento liminar de
improcedência com fundamento em súmulas e jurisprudências dominantes dos Tribunais,
o que foi acolhido pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
De fato, aquela Corte firmou entendimento de que deveria haver a chamada dupla
conformação para aplicação da improcedência liminar, consubstanciado na existência de
precedentes do mesmo juízo e dos tribunais superiores.250
Assim, colocando fim às críticas perpetradas sob a vigência do CPC anterior, o novo
código instituiu, como fundamento para a aplicação do julgamento liminar de
improcedência, a existência de teses dominantes e já consolidadas nos Tribunais, conforme
explicitado acima.
Novidade interessante trazida pelo Novo Código diz respeito ao §1º do art. 332, que
determina que “o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se

verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”.
Como se sabe, na vigência do Código anterior, caso o magistrado verificasse que
havia se consumado a prescrição ou decadência, deveria proferir sentença de
indeferimento da petição inicial, que consistia em pronunciamento de mérito. Desta feita,
o NCPC apenas situou, topograficamente, em local mais adequado o reconhecimento
liminar de prescrição ou decadência.
Há interessante controvérsia doutrinária no que tange a necessidade ou não de o
magistrado conceder, antes de proferir sentença de improcedência liminar do pedido,
oportunidade para o autor se manifestar sobre o tema.
247 Op. citada, p. 897
248 BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. São Paulo : Saraiva,
2006, p. 49 a 55
249 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves
comentários à nova sistemática processual civil 3. São Paulo : RT, 2007, p. 65 a 67
250 REsp 1.225.227, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28.5.2013; REsp 1.109.398, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 16.6.2011
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Uma primeira corrente, adotada pelos ilustres professores Fredie Didier Júnior251 e
Luiz Guilherme Marinoni252 entendem que o juiz está autorizado a, desde logo, julgar
improcedente o pedido. Caso o autor fique insatisfeito, caberá a ele interpor apelação,
momento em que poderá arguir eventual equívoco na aplicação da improcedência liminar
do pedido.
Já uma segunda corrente entende que deve haver, entre o juiz e autor da ação, um
diálogo prévio acerca do tema, conferindo a e oportunidade de esclarecer que não se trata
de hipótese de improcedência liminar, conforme entendem os professores Alexandre
Câmara253 e Daniel Assumpção.254
Isso porque, caso assim não fosse, haveria violação do disposto nos artigos 9 e 10
do CPC, que determinam que não será proferida decisão contra a parte sem que ele seja
ouvida previamente, vedando as chamadas decisões surpresa.
Para os defensores da primeira corrente, caberia ao autor esclarecer, já na inicial, os
motivos pelos quais não deverá ser aplicado o julgamento liminar de improcedência,
indicando, desde logo, as diferenças entre o caso objeto de apreciação judicial e os padrões
decisórios elencados nos incisos do artigo 332, ou a inocorrência da prescrição ou
decadência.
Como segundo fundamento para o entendimento, menciona-se o disposto no
artigo 487 parágrafo único:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição; (...)
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.
251 Op. citada, p. 594
252 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 354
253 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo : Atlas, 2015 p. 198
254 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único – 8. Ed. –
Salvador : Ed. Juspodivm, 2016, Pg. 902 e 903
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Assim, argumenta-se que, caso o réu já tenha sido citado, isto é, não se trate de
julgamento de improcedência liminar, o magistrado deverá dar as partes prazo para
manifestação. Todavia, no caso reconhecimento liminar da consumação de prescrição ou
decadência, não seria preciso dar ao autor oportunidade para se manifestar.
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Naturalmente, se o autor se manifestou já na peça exordial acerca do tema, não
haverá necessidade de concessão de nova oportunidade para manifestação do mesmo.
Não obstante, e preciso ter em mente a hipótese na qual o autor sequer vislumbrou a
possibilidade de aplicação da improcedência liminar pelo magistrado, notadamente
considerando a grande quantidade de enunciados de súmulas, ou julgamentos de causas
ou recursos repetitivos existentes.
Assim sendo, conclui-se que o princípio do contraditório será melhor atendido na
hipótese de o juiz proferir despacho determinando, previamente, que o autor da ação se
manifeste acerca da existência e aplicação de determinado enunciado de súmula ou de
tese fixada em julgamentos de causas ou recursos repetitivos, bem como da eventual
ocorrência de prescrição ou decadência.
Por outro lado, insta consignar que o parágrafo único do art. 487 não está a
determinar a desnecessidade de manifestação prévia no caso de reconhecimento liminar
de prescrição ou decadência.
Com efeito, o que o mencionado dispositivo está a expor, é que o magistrado deverá
também conceder prazo também ao réu para manifestar-se acerca da ocorrência de
prescrição ou decadência.
Ultrapassada a polêmica doutrinária, havendo o julgamento liminar de
improcedência, faculta-se ao autor a interposição de apelação, que possibilita o exercício
do juízo de retratação pelo magistrado, no prazo de 5 dias.
Não havendo a retratação, será o réu citado para que apresente contrarrazões ao
recurso de apelação, sendo os autos enviados ao Tribunal de segundo grau
posteriormente.
3. Considerações Finais
Por todo o exposto, nota-se que o novo CPC aperfeiçoou instituto já existente no
ordenamento jurídico pátrio, adequando-o às criticas doutrinárias e entendimento
jurisprudencial do e. STJ, que prestigia a economia e celeridade processuais. Além disso, o
julgamento de improcedência liminar demonstra de forma cabal a vinculação dos órgãos
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judiciais aos precedentes dos Tribunais Superiores e serve como instrumento para a
formação de jrisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente.
Bibliografia Consultada

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. São
Paulo : Saraiva, 2006
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo : Atlas, 2015
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual
civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de
Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de
processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único
– 8. Ed. – Salvador : Ed. Juspodivm, 2016
WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia.
Breves comentários à nova sistemática processual civil 3. São Paulo : RT, 2007.

342

www.conteudojuridico.com.br
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Resumo: A sociedade, como um todo, está em constante transformação, dentro das
relações de trabalho não é diferente, com isso, o presente artigo tem o escopo de localizar
e analisar as mudanças das relações de trabalho clássicas a partir das constantes mudanças
de paradigmas que vem se desenvolvendo ao longo dos anos.
Palavras-chaves: Trabalho – modernidade – pós modernidade – direito do trabalho –
relação de emprego – novas perspectivas – sociedade de risco.
Abstract: Society, as a whole, is constantly changing, within labor relations it is no different.
Therefore, the present article aims to identify and analyze the changes of classic labor
relations considering the constant new paradigms that have been being developed over
the years.
Keywords: Work - modernity – postmodernity – labor law – labor relations– new
perspectives – risk society.
Sumário. 1. Introdução. 2. A modernidade sob a perspectiva clássica. 3. A pós modernidade
e o surgimento da teoria do risco. 4. O trabalho em sua concepção clássica. 4. As novas
formas de trabalho sob a ótica da despadronização do trabalho assalariado. 5. Conclusão.

1.INTRODUÇÃO
A sociedade está em constante evolução, e não é diferente quando se trata das
relações de trabalho. A concepção clássica de trabalho teve seus paradigmas superados e,
como consequência, houve uma evolução do antigo conceito de trabalho.
Essa transformação é clara para a nossa sociedade atual, pois aquela visão da
modernidade sólida, caracterizada pela rigidez das relações sociais, em especial no que
tange às relações de trabalho com características duradouras, já não existe mais. Assim,
casos em que um trabalhador cria uma identidade com seu emprego a ponto de
desenvolver uma carreira longa e sólida dentro da mesma instituição empregadora foram,
aos poucos, sendo substituídos pelo conceito de modernidade líquida255. Em outras
255

BAUMAN, Zygmunt – Modernidade Liquida. Rio de Janeiro. Ed ZAHAR. 2001 – P. 7. a 22
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palavras, houve a fragilização das relações sociais de modo que elas se tornaram mais
maleáveis, a ponto de, na perspectiva das relações de trabalho, serem desregulamentadas
para que se adaptem ao novo paradigma do sistema social. Como consequência, os
conceitos de segurança e a estabilidade do emprego foram superados e os trabalhadores
submetidos a subempregos.
O que entendemos por relações de trabalho clássicas foram criadas, estudadas,
desenvolvidas e enraizadas na modernidade, tendo como grande ponto de partida a
Revolução Industrial. Conforme explica o sociólogo Anthony Giddens 256, as influências
moderna e pós-moderna trouxeram consequências que se escoram em três características:
a descontinuidade da ordem social, as mudanças trazidas de forma rápida pela
globalização e as transformações trazidas pela modernidade dentro do âmbito social,
como o trabalho assalariado. Para esse ensaio, a metodologia adotada foi pesquisa teórica,
valendo-se de métodos dedutivos e da pesquisa bibliográfica.
2.A MODERNIDADE SOB A PERSPECTIVA CLÁSSICA
Em um primeiro plano, é preciso conceituar o que é a modernidade e suas bases.
Podemos definir a modernidade como a evolução do entendimento de sociedade criando
a figura da autonomia da razão, renunciando ao antigo paradigma medieval de influência
escolástica. Essa transformação na sociedade teve impacto em pontos chaves, como a
economia, a política e a organização da nação, tudo isso sob uma perspectiva
antropocêntrica.
A partir dessa nova concepção de sociedade, muitos hábitos foram alterados de
forma que a sociedade passou por mudanças ideológicas e estruturais, um grande exemplo
dessas mudanças foi a privatização de terras, que deslocou parte da sociedade para os
centros urbanos. Nos centros urbanos, as pessoas passaram a vender sua força de trabalho,
momento no qual surgiram as fábricas, e consequentemente, houve o ápice da Revolução
Industrial, marco inicial da era moderna.
Essa nova construção social foi objeto de estudo por pensadores como Marx, que
analisava essa nova estrutura social como um passo para alcançar a harmonia social,
fazendo referência, é claro, à turbulenta transição entre a idade média e a era moderna.
Enfim, a concepção de trabalho, como hoje a conhecemos, surgiu nesse período
histórico em que, após várias revoluções e pleitos, estruturou-se o conceito de trabalho.
Essa característica da era moderna se enraizou tão fundo na sociedade que passamos a
entender o trabalho como parte da identidade do indivíduo.
256

GIDDENS, Antony – As Consequências da modernidade. Ed. UNESP. 1991
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3.A PÓS MODERNIDADE E O SURGIMENTO DA TEORIA DO RISCO
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O pensamento moderno imperou por muito tempo, tinha como finalidade a
busca da harmonia social. No entanto, esse pensamento sofreu mudanças em meados do
século XX, em decorrência dos conflitos vividos naquela época. Em vista disso, muitos
autores começaram a criticar a ideia trazida pela modernidade de que o crescimento
econômico ofereceria benefícios e, conquanto, traria a ordem social almejada. Beck foi um
dos pensadores que rechaçou essa ideia:

“(...) o mito de que a sociedade industrial desenvolvia, com a sua
articulação esquemática de trabalho e vida, seus setores produtivos,
seu pensamento em categorias de crescimento econômico, sua
compreensão científica e tecnológica e suas formas democráticas,
constitui uma sociedade inteiramente moderna, o ápice da
modernidade, para além do que nada de razoável existe que possa
sequer ser mencionado.”257
Nesse momento, segundo o autor supracitado, extingue-se o conceito de
modernidade e dá-se início ao novo paradigma social, a pós-modernidade, que tem como
base as vontades de liberdades individuais, o antônimo do que acontece no conceito de
modernidade, ou da modernidade sólida.258
Como consequência do fim da modernidade, vários paradigmas foram alterados
durante o início da pós-modernidade, em especial o conceito de trabalho assalariado. A
ideia de trabalho também sofreu mudanças, assim explica Ulrich Beck em sua obra.
“A excentricidade com que assume até hoje na pesquisa em ciências

sociais que na sociedade industrial tudo se transforma – família,
profissão fábrica, classe, trabalho assalariado, ciência – e que ao
mesmo tempo nada de essencial muda – família, profissão, fábrica,
trabalho assalariado, ciência – é só mais uma evidência disso”259
Observemos que Beck tenta trazer a ideia de que a sociedade industrial estará
sempre em evolução, no entanto, sempre será balizada pelos mesmos conceitos. Em outras
palavras, ainda que o conceito de trabalho assalariado passe por transformações e ganhe
257

BECK, Ulrish. Sociedade de Risco. Rumo a outra modernidade. ED. 34. pág. 7

Nesse contexto, cita-se, novamente, a teoria da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, na qual o
mencionado autor a classifica como a busca de uma sociedade estável em todos seus aspectos, tais como
família, economia e trabalho assalariado, este último objeto do presente artigo.
258
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BECK, Ulrish. Sociedade de Risco. Rumo a outra modernidade. ED. 34. pág. 14
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uma nova acepção, o instituto trabalho sempre estará presente no corpo social, pois ele é
parte estrutural das sociedades moderna e pós-moderna.
Seguindo a mesma linha do autor supramencionado, ouso afirmar que a transição
entre a modernidade e a pós-modernidade já ocorreu sem que ao menos tenha existido
grandes revoluções impactantes, de forma que a sociedade transacionasse entre os
paradigmas que sustentam a ideia da sociedade moderna e os paradigmas que hoje são
levantados como base para a sociedade denominada de pós-moderna, que também pode
ser chamada de sociedade de risco260.
A partir desse ponto, surge a teoria da sociedade de risco, criada pelo já citado
autor, Ulrish Beck, que, em breve síntese, corresponde à adaptação na qual a sociedade
pós-moderna se organiza para, de algum modo, defender-se ou absorver o risco que pode
sair do controle da sociedade. Ou seja, o risco pode ser entendido, em uma observância
ao conceito trazido por Beck, como uma intermediação entre as relações sociais que
apresentam segurança em relação à destruição, e a sociedade ou indivíduo que percebe
esse risco acaba por se adaptar a essa nova realidade.261
Beck traz então a ideia de que a pós-modernidade, ou modernidade tardia,
sempre acompanhará o binômio riqueza e produção social do risco.

“Na modernidade tardia, a produção de riqueza é acompanhada
sistematicamente pela produção social de riscos. Consequentemente
aos problemas e conflitos surgidos a partir da produção, definição e
distribuição de riscos científicos-tecnologicamente produzidos.”262
Por fim, a teoria do risco surge com o escopo de desmistificar e apresentar um
contraponto à modernidade sólida, em especial no que se refere ao trabalho assalariado.
A sociedade de risco, pós-moderna, desmembra o antigo conceito estabilizado e
consequentemente cria novas modalidades de trabalho, o que será abordado nos
próximos tópicos.
4.O TRABALHO EM SUA CONCEPÇÃO CLÁSSICA
A construção do conceito clássico de trabalho foi longa e árdua e buscou uma
estabilidade social, e até mesmo criou a ideia de que o emprego era a identidade do ser
260

BECK, Ulrish. Sociedade de Risco. Rumo a uma outra modernidade. ED. 34. Pag. 12
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MENDES. José Manoel. Matéria do Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. 2015.
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humano, de modo que o trabalho assalariado era tido como um cartão de visitas pessoal,
vinculando uma pessoa à sua profissão.
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A inserção da produção em massa e o aumento da mão de obra foram
determinantes para a regulamentação do trabalho assalariado, que passou por diversos
momentos históricos até sua estabilização, momentos como o manifesto comunista de
Marx e Engels, a Encíclica católica Rerum novarum, criação da OIT, e os movimentos
constitucionalistas modernos como a Constituição Alemã de Weimar de 1919 e a
Constituição Mexicana de 1917.
A ideia de trabalho assalariado, enfim se solidificou dentro da sociedade
moderna, como um conceito de uma atividade realizada por um ser humano onde se vende
sua força de trabalho com uma contraprestação em pecúnia, sendo esse trabalho físico ou
intelectual.
Enfim, partindo dessa premissa, podemos perceber que o trabalho assalariado,
em sua concepção clássica, tem grande importância dentro da sociedade industrial, uma
vez que a figura do trabalhador assalariado é fundamental para a manutenção desse tipo
de sociedade.
Desse modo, podemos perceber que a influência do trabalho no meio social cria
uma identidade entre o trabalhador e a sociedade, e tem como ápice um objetivo, muito
observado por sociólogos como Marx e Durkheim, a busca da harmonia social.
No entanto, as perspectivas de alcance da harmonia social previstas pelos autores
supramencionados não foram realizadas no trabalho assalariado. Nesse ponto, é possível
conectar a concepção clássica de trabalho ao conceito de sociedade de risco, uma vez que
ante as modernizações, o rápido avanço da tecnologia, a necessidade de mão de obra
especializada e, principalmente o desemprego, os antigos paradigmas de trabalho foram
esgotados e, portanto, novos foram criados. Desse modo, os trabalhadores não buscam
mais uma estrutura sólida de trabalho, em que eles criarão raízes, muitos buscam apenas
o emprego que, em muitos casos, vem em forma de subemprego.
Em outros termos, o trabalho assalariado já não é mais considerado uma
identidade do ser humano e, por consequência, um requisito de harmonização social, mas
apenas uma das estruturas da pós-modernidade.
5.AS NOVAS FORMAS DE TRABALHO SOB A ÓTICA DA DESPADRONIZAÇÃO DO
TRABALHO ASSALARIADO

Antes de tratarmos a respeito da despadronização do trabalho assalariado, é
necessário entender o conceito de flexibilização do trabalho, que podemos, em breve
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síntese, conceituar como a renúncia de determinados costumes e de adaptação a novas
situações.
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Sobre isso, ensina o Professor Amauri Mascaro do Nascimento:

“Flexibilização do Direito do Trabalho é a corrente de pensamento a
qual necessidades de natureza econômica justificam a postergação
dos direitos dos trabalhadores, como estabilidade no emprego, as
limitações à jornada diária de trabalho, substituídas por um módulo
anual de totalização de acordo com interesse unilateral
da
empresa, o afastamento sistemático do direito adquirido pelo
trabalhador e que ficaria ineficaz sempre que a produção econômica
o exigisse, enfim, o crescimento do direito potestativo do
empregador”263
Analisando o que já foi estudado no presente artigo, é importante mencionar que
o trabalho assalariado possuía um padrão de forma que o trabalhador mantinha uma
cultura no seu local de emprego, criava raízes e, principalmente, criava uma identidade.
Desse modo, a atividade profissional não era apenas uma forma de subsistência, e sim uma
forma de se declarar como cidadão parte de um sistema social.
Na sociedade industrial, a inserção do risco (o aumento do desemprego, a
modernização dos postos de trabalho e a necessidade de mão de obra mais especializada)
foi determinante para a evolução, estudo e superação dos antigos paradigmas e a
consequente criação de uma concepção menos sólida e mais flexível de trabalho. Dessa
forma, o conceito do pleno emprego entra em um embate, uma dualidade, com o
desemprego crescente na sociedade pós moderna, ou seja, o risco foi criado e a sociedade,
de modo a diminuir esse risco, adaptou-se.

Assim explica Beck em sua obra, Sociedade de Risco:

“Sob as condições do sistema padronizado de pleno emprego – isto
já se vislumbra como consequência -, a redução do trabalho
assalariado conduz inevitavelmente a uma exclusão em massa dos
desempregados. Consequentemente aumenta a demanda por uma
flexibilização das relações trabalhistas (...)”264
NASCIMENTO, Amauri Mascaro do (1989). Direito do Trabalho na Constituição de 1988. São Paulo:
Saraiva.
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Ainda sobre os riscos criados pela sociedade pós-moderna, não somente o
desemprego, mas alguns outros fatores fizeram com que o trabalho assalariado mudasse
de paradigma, tais como a modernização do mercado de trabalho, a partir da
automatização da produção que suprimiu postos de trabalho e do desenvolvimento
tecnológico que alterou a antiga produção fabril, e teve como consequência a necessidade
de mão de obra mais qualificada.
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Nesse diapasão, surgem as novas formas de trabalho que, diferentes das clássicas
concepções fabris, podem ser denominadas como “subempregos”, como é o exemplo do
teletrabalho, do trabalho “uberizado” e outros tipos de “novos trabalhos assalariados” que
fogem da concepção clássica fordista265. Vale salientar que o trabalho “uberizado” consiste
na prestação de serviços sob a máscara da prestação autônoma. Em outras palavras, ele
não é considerado como uma relação de emprego clássica, ao contrário, é tido como um
subemprego ao qual o cidadão se dispõe a realizar atividades em busca de sua
subsistência.
Enfim, essa mudança de paradigma sob o trabalho assalariado criou postos de
trabalho mais dinâmicos, que encontrarão mais dificuldades para se prolongar, ou seja, um
trabalho assalariado mais líquido, explica Beck.

“Diante dos interesses investidos no atual sistema trabalhista e do
seu poder de mobilização de organizações políticas e sindicais, não
é tão difícil prever essa transformação da sociedade do trabalho
encontrará consideráveis resistências e acabará por se prolongar por
um longo período”266
Finalmente, podemos concluir que os riscos criados pela sociedade pós-moderna
trouxeram e fixaram novas formas de absorver e amenizar esses riscos, criando uma nova
forma de subemprego que poderão, inclusive, aumentar a produção.
6.CONCLUSÃO
O presente artigo trouxe alguns conceitos como o período da modernidade e da
pós-modernidade, que em um primeiro momento ajudou a construir conceitos como o
trabalho assalariado em sua concepção clássica, bem como foi apresentado o conceito de
pós-modernidade e a sua fase de transição.
Sistema de produção industrial criado pelo norte americano Henry Ford, fundador da Ford Motor
Company, em 1914. Esse sistema foi utilizado em industrias do mundo todo no século XX.
265
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Após a exposição a respeito da transição da modernidade para a pósmodernidade foi apresentado o conceito de risco, tomando como referência a obra de
Ulrich Beck, A Sociedade de Risco, termo que se refere, em uma breve síntese, ao fato de
que a sociedade industrial (moderna e pós-moderna), ante a sua constante evolução,
sempre apresenta algum risco que faz com que o grupo social desenvolva novas técnicas
para superá-lo.
No tocante ao trabalho assalariado, a sociedade de risco se apresenta de forma
contumaz, explorando a problemática criada pela transição de paradigmas, sendo que em
um primeiro momento o trabalho assalariado era tido como um pilar de sustentação da
sociedade moderna, pois garantia qualidade de vida e a longevidade dos trabalhadores
dentro de seus postos de emprego e, principalmente, o antigo conceito de trabalho
assalariado fazia com que o indivíduo criasse uma identidade pessoal com aquele trabalho.
Sobreveio assim o risco, originado de diversos fatores, tais como a modernização
dos postos de trabalho ante a necessidade de aumento da produção, a melhora
tecnológica, que por muitas vezes substituía o trabalhador assalariado, o teletrabalho sem
um controle exato de jornada de trabalho e, principalmente, o desemprego foram alicerces
para a superação do antigo paradigma de trabalho assalariado e a concepção do novo
paradigma de trabalho, que veio acompanhado dos subempregos.
Esses chamados subempregos distorcem completamente o conceito de trabalho
assalariado que foi construído dentro da sociedade moderna, pois são mais maleáveis,
líquidas e flexíveis, muito pela falta de qualificação para a manutenção desses postos de
trabalho. Atualmente, essa forma de trabalho também é conhecida como uberização, onde
há a exploração do trabalho por parte de empresas, normalmente de tecnologia, que tem
como principal característica a ausência na subordinação, ou seja, não há o clássico vínculo
empregatício.
Por fim, conclui-se que houve impacto do risco dentro do trabalho assalariado, o
que fez com que a sociedade mudasse os paradigmas do trabalho e criasse esse novo
conceito de trabalho, que já não necessita de mão de obra especializada, é mais
imediatista. Essa foi, portanto, a saída apresentada pela sociedade industrial para nos
adaptarmos ao novo risco apresentado.
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RESUMO: O presente trabalho visa analisar as possibilidades de produtores rurais
enquanto pessoas físicas utilizarem o compliance trabalhista, como meio de prevenção a
futuras ações judiciais, no ambiente agrário, especialmente nas fazendas produtoras de
soja no Estado do Tocantins. Para tanto, analisar-se-á os principais problemas enfrentados
nas relações de trabalho dentro do ambiente agrário, pontuando-se as razões que levam
a maior parte dos agricultores a não se adaptar como deveriam às exigências das leis
trabalhistas e expor as principais dificuldades enfrentadas tanto por empregadores quanto
por empregados, buscando, à luz da CLT (consolidação das leis trabalhistas) e com o auxílio
do Compliance trabalhista, o bem-estar no ambiente agrário, com relações de trabalho
cada vez mais pacíficas e a consequente melhora na produtividade. O método dedutivo
será utilizado, partindo-se de uma análise geral para extrair conclusões particulares, com a
utilização de pesquisas bibliográficas em sites, revistas, doutrinas, jurisprudências e
legislação. Para tanto, em um primeiro momento, buscar-se-á traçar o perfil desses
agricultores tocantinenses visando definir as problemáticas trabalhistas no ambiente
agrário; em seguida, apresentar-se-á o compliance em suas diversas formas,
aprofundando-se nessa temática e, por fim, buscar-se-á analisar a possibilidade de que
esse agricultor, enquanto pessoa física se vala do compliance para traçar caminhos menos
onerosos e juridicamente possíveis, como forma de prevenção, trazendo melhorias ao
ambiente agrário.
Palavras-chave: Compliance trabalhista. Relação de trabalho. Agricultores. Empregado
rural. Produtividade.
ABSTRACT: The present study aims to analyze the possibilities of rural producers as
individuals using labor compliance as a means of preventing future lawsuits in the agrarian
environment, especially in soybean producing farms in the State of Tocantins. For such,
the main problems faced in labor relations within the agrarian environment will be
analyzed, pointing out the reasons that lead most farmers not to adapt as they should to
the requirements of the labor laws and expose the main difficulties faced by both
employers and employees, seeking, in light of the CLT (consolidation of the labor laws)
and with the help of Labor Compliance, the well-being in the agrarian environment, with
increasingly peaceful labor relations and the consequent improvement in productivity. The
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method to be used is deductive, starting from a general analysis to extract particular
conclusions, with the use of bibliographical research in sites, magazines, doctrines,
jurisprudence, and legislation. For this, at a first moment, it will be sought to outline the
profile of these farmers from Tocantins aiming at defining the labor problems in the
agrarian environment; afterwards, compliance in its various forms will be presented,
deepening in this theme and, finally, it will be sought to analyze the possibility that this
farmer, as an individual, avails himself of compliance to trace less onerous and legally
possible paths, as a form of prevention, bringing improvements to the agrarian
environment.
Keywords: Labor compliance. Labor relations. Farmers. Rural employee. Productivity.
INTRODUÇÃO
O uso do compliance trabalhista no ambiente agrário é o principal ponto abordado
no presente artigo, cujo objetivo é estudar e apresentar que o programa gera melhores
condições de trabalho do empregado rural. Nessa vertente, analisa a importância de o
agricultor adaptar sua fazenda a fim de receber os trabalhadores que serão os verdadeiros
responsáveis pelo sucesso de sua produção.
As conquistas trabalhistas alcançadas ao longo da história advêm de uma luta árdua
e tendem a ser desvalorizadas pelos agricultores que também são empregadores. Assim
tornam-se imprescindíveis os esclarecimentos que demonstrem a importância de se fazer
melhorias exigidas em lei, e ter a certeza de que estas serão refletidos diretamente em
ganhos futuros.
As adaptações necessárias como a construção de alojamentos que respeitem o
distanciamento mínimo entre camas, banheiro com portas que garantam a intimidade do
trabalhador, área de alimento limpa e arejada, fornecimento de copos individuais, filtro
com água purificada, banheiros em todos os pontos onde houver trabalhador em
atividade, entre outras, garantem que o trabalhador tenha condições básicas de saúde e
que possa se dedicar de forma plena a seu trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO, NR 31).
Destarte, a necessidade de conscientizar os agricultores sobre o registro de seus
funcionários garantindo a eles o recebimento de todos os direitos estabelecidos pela
legislação vigente. As modificações e adaptações garantem ao empregador que uma futura
fiscalização, que se faz indispensável frente às necessidades básicas dos trabalhadores, o
quais são a parte fraca da relação, não gerará gastos indevidos e não contabilizados da
safra, bem como, não trarão outros problemas como a configuração de trabalho escravo,
por exemplo, que geraria problemas muito maiores como o impedimento de crédito rural
cedido pelos bancos e até mesmo a perda da propriedade.
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Assim, o compliance trabalhista, que normalmente é utilizado por grandes empresas
que, mesmo com todo o aparato, muitas vezes tem dificuldades de cumprir a legislação,
será aqui apresentado como possibilidade de ser utilizado também pelo agricultor
enquanto pessoa física, que por diversos motivos não se adapta à legislação trabalhista e
que, por óbvio, tem muito mais dificuldade e menos recursos para cumprir a lei diante das
necessidades intrínsecas da atividade que promovem.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa utilizar-se-á de doutrinas, legislações, jurisprudências, artigos científicos e
sites governamentais e de revistas, como meio de se verificar as possibilidades de aplicação
do compliance trabalhista na realidade do agricultor.
O método utilizado é a pesquisa bibliográfica e teórica, com revisão da literatura
desenvolvida pela pesquisa dedutiva, a partir de postulados gerais uso do compliance
trabalhista como possível ferramenta a ser utilizada por agricultores com o intuito de
melhorar as relações de trabalho no ambiente agrário e prevenir ações judiciais, conforme
publicações sobre as atividades agrárias, relações de trabalho dentro do ambiente agrário,
e o compliance aplicado a pessoas físicas.
1 DO COMPLIANCE: CONCEITO E HISTÓRIA
O termo Compliance se origina do inglês “to comply”, o qual significa
conformidade, ou seja, desenvolver práticas que estejam em conformidade com a lei e
com as diretrizes éticas e profissionais, minimizando riscos e guiando as empresas no
mercado em que atuam. Trata-se de uma técnica que está focada não em obter ganhos,
mas em criar mecanismos que previnam perdas futuras.
Conforme descrito por Hugo do Amaral:
A origem das primeiras noções de compliance data de 1913, quando
os Estados Unidos criaram o Federal Reserve, o Banco Central norteamericano. O objetivo seria construir um sistema financeiro mais
flexível, seguro e estável, de sorte que dente esses elementos, a
buscar pela segurança é o que está mais intimamente ligado à
adoção de práticas de compliance. Assim, em que pese a
necessidade do cumprimento de um conjunto mínimo de regras ser
pressuposto básico da vida em sociedade, alguns subsetores sociais,
entre eles, em especial, as instituições financeiras, perceberam a
necessidade de redefinir a legitimidade de determinadas regras,
reforçando a sua eficácia. Nesse sentido, buscou-se a instituição de
uma reunião de regras, padrões e princípios de forma mais
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específica e restrita, aplicada a determinados cenários e contextos,
de forma a contribuir para a autoexecutoriedade dessas normas,
bem como a criar mecanismos de prevenção de riscos e desvios e
punição de infrações. Avançando no contexto histórico, no que se
refere à evolução do compliance, tem-se como outro marco
referencial o ano de 1930, quando teve lugar a Conferência de Haia,
na qual fundou-se o BIS – Bank of International Settlementes,
sediado em Basiléia, Suíça, cujo principal objetivo foi buscar a
cooperação entre os bancos centrais ao redor do mundo. Em
seguida, emerge a década de 1960, por muito chamadas de “a era
do compliance”, haja vista a norte-americana SEC - Securities and
Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários americana)
iniciou uma campanha para pressionar as empresas norteamericanas a contratar “Compliance Officers”, a fim de criar
procedimentos internos de controles, treinar funcionários e
monitorar o cumprimento de regras internas, com o objetivo de
auxiliar a efetiva supervisão da área de negócios. A partir de então,
o crescimento do compliance passou a apresentar uma constante
evolução, em um rito cada vez mais crescente. Nesse contexto,
avança-se até 1974, quando surge a figura do Comitê de
Regulamentação Bancária e Práticas de Supervisão, criado pelos
Bancos Centrais dos países membros do G-10 com objetivo discutir
questões relacionadas à indústria bancária, visando a melhorar a
qualidade da supervisão bancária e fortalecer a segurança do
sistema bancário internacional. Posteriormente, os Estados Unidos
foram surpreendidos pelo mundialmente famoso escândalo de
Watergate, um dos mais emblemáticos casos de corrupção da
história recente. Assim, diante da conjuntura que se instalou a partir
das investigações e consequentes revelações do caso, o Congresso
norte-americano aprovou o já citado FCPA - Foreing Corrupt
Practices Act, importantíssimo marco na história do
desenvolvimento do compliance e tido, até os dias atuais, como
uma das principais bases normativas dos programas de integridade,
bem como a principal representação legislativa desse tipo de
programa. (TRAPP, 2015, p.1).
O compliance iniciou no Brasil a partir da introdução de leis de combate à lavagem
de dinheiro e a introdução do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras),
um órgão fiscalizador do Ministério da Fazenda. Através dessas medidas, os bancos e
empresas adotaram métodos que colaborassem na prevenção e combate de atos ilícitos
como a criação de cartilhas e o treinamento de funcionários (FRANÇA, 2018).
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Segundo exemplificado por Geovana Donella:
[...] compliance é o conjunto de medidas e procedimentos com o
objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de
irregularidades, fraudes e corrupção. Adotar posturas éticas está
entre as principais preocupações de uma corporação que almeja o
sucesso, seja uma empresa privada, de capital aberto ou até mesmo
instituições associativas. Nos últimos anos, temos visto até mesmo
partidos políticos preocupados com a questão de compliance.
(DONELLA, 2019, p.01).
Compreende-se a importância da utilização de práticas do compliance para que a
empresa consiga, além da obtenção de sucesso em termos de lucratividade, como
também o bem-estar interno entre seus gestores e funcionários. O compliance tem o
objetivo de reduzir a corrupção e auxiliar na proteção, incluindo ações eletrônicas,
pessoas, documentos, negócios, sistemas e processos. Para verificar sua eficácia, o
programa de compliance conta com estruturas denominadas de pilares.
1. Suporte da alta administração: Antes de tudo, é importante
destacar que não adianta tentar implantar um programa de
compliance sem a adesão total dos diretores da empresa. A alta
administração deve apoiar e se envolver no planejamento e na
execução das ações. Da mesma forma, é preciso contar com um
profissional especializado em compliance, que será o responsável
pela implantação de todo o projeto.
2. Avaliação de riscos: A avaliação de riscos, também chamada de
Mapeamento de Riscos de Compliance (Compliance Risk
Assessment – CRA), é uma das etapas mais importantes da
implantação de um programa de integridade. Isso porque é nela
que se conhece todos os riscos potenciais e seus impactos para que
a organização alcance seus objetivos. Afinal, cada empresa está
sujeita a problemas diferentes, de acordo com seu tamanho,
mercado de atuação e cultura organizacional.
3. Código de conduta e políticas de compliance: Outro dos pares
de um programa de compliance é a adoção de um código de conduta
ética. Ele traz todas as políticas a serem adotadas na empresa, não
apenas para manter a conformidade com as leis, como também
garantir uma cultura de integridade e valorização de
comportamentos éticos.

356

www.conteudojuridico.com.br

4. Controles internos: A empresa deve criar mecanismos de controle
para assegurar que os riscos sejam minimizados, tanto no nível
interno quanto no externo. Os próprios registros contábeis e
financeiros são usados para transparecer a realidade do negócio.
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5. Treinamento e comunicação: O programa de compliance deve
fazer parte da cultura de toda a empresa. Para isso, além da adesão
da alta administração, os colaboradores precisam entender os
objetivos, as regras e o papel de cada um para que ele seja bemsucedido. Para isso, é fundamental investir em treinamentos e na
comunicação interna.
6. Canais de denúncia: Uma vez que estejam conscientes sobre a
importância do compliance, os colaboradores precisam de canais de
denúncia ativos para alertar sobre violações ao Código de
conduta. Ou seja, deve-se manter e-mails, telefones e outras
formas de comunicação à disposição dos colaboradores.
7. Investigações internas: Feita uma denúncia, a empresa precisa
investigar qualquer indício de comportamento antiético e ilícito
que tenha sido noticiado. Em seguida, deve-se tomar as
providências necessárias, com as devidas correções e, conforme o
caso, punições.

8. Due diligence: O programa de compliance não pode ficar restrito
ao comportamento da organização. Fornecedores, representantes,
distribuidores e outros parceiros devem ser submetidos a uma
rigorosa due diligence. Ou seja, é importante avaliar o histórico de
cada um deles antes de se estabelecer uma relação contratual.
9. Auditoria e monitoramento: O penúltimo dos pilares de um
programa de compliance trata, exatamente de sua manutenção. Ele
deve ser contínuo, avaliando sempre se está sendo bem
executado e se as pessoas estão, de fato, comprometidas com as
normas, se cada um dos pilares está funcionando como o esperado.
10. Diversidade e Inclusão: Após mais de 7 anos ensinando
compliance de acordo com uma metodologia exclusiva baseada em
9 Pilares do Programa de Compliance, a LEC passa agora a tratar
também de diversidade e inclusão como o seu 10º Pilar, como
uma forma de prestigiar um tema tão importante e capaz de
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transformar positivamente o ambiente corporativo no Brasil. Não há
compliance sem respeito e igualdade. (SIBILLE, 2020, p.3-16).
Entende-se que o compliance contribui para a prevenção, identificação e resposta a
eventuais desvios entre as normas estabelecidas e as práticas corporativas ou
organizacionais de conduta, portanto atuar no cumprimento de regras. O Compliance é
atividade de garantir que uma empresa cumpra rigorosamente todos os requisitos
regulatórios e atue de acordo com todos os padrões exigidos por seu segmento, pode ser
considerado também, como um sistema inteligente que ajuda no controle do trabalho
fiscal e contábil.
1.1 DO COMPLIANCE TRABALHISTA
O compliance trabalhista é apontado como uma ferramenta utilizada pelas
empresas para minimizar perdas com passivos trabalhistas. O objetivo de criar práticas
que estejam em conformidade com a lei e com as diretrizes éticas e que tenham o
condão de evitar futuras ações trabalhistas, respeitando a legislação além de colaborar
com o melhor desenvolvimento da empresa.
Uma vez dentro da empresa, o funcionário deve passar por avaliações
periódicas, isso sem caracterizar eventuais pressões de caráter
pessoal que podem se enquadrar em assédio moral. A corporação
deve instituir políticas e procedimentos de controleque assegurem
que o funcionário não está cometendo ilícitos que podem
comprometer a imagem da empresa que representa. Assim,
treinamentos contínuos, palestras, políticas de boas-vindas,
participação nos lucros, por exemplo, fazem com que o
comprometimento do funcionário com a empresa seja muito maior
(BLOK, 2017, p. 165).
A partir da análise do que leciona Marcella Block (online, 2021), percebemos que o
compliance trabalhista vai muito além de prevenir passivos trabalhistas, ele age
diretamente na produtividade da empresa uma vez que quanto mais acolhido e envolvido
estiver o empregado com seu trabalho, mais ele se dedicará e contribuirá para o sucesso
da empresa, sucesso esse que dependerá também do comprometimento da empresa em
agir dentro das normas legais e da ética profissional.
O compliance trabalhista deve ser adotado nas empresas,
independente do ramo de atuação, para uma correta gestão de
pessoas através da adoção dos preceitos, direitos e deveres
individuais e coletivos, normativamente previstos, devendo ser
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aplicado com o indispensável engajamento dos seus dirigentes e
empregados. (RABELO, 2018, p.01).
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A inserção das práticas de compliance trabalhista, utilizam-se de códigos de conduta
que devem ser aplicados por seus colaboradores, promovem conferências interpretativas
organizadas por profissionais especializados, fiscalizando o cumprimento das normas
instituídas pela empresa, criando incentivo para que seus empregados tenham melhor
desempenho no trabalho, acabam reduzindo os conflitos internos, reduzindo também a
possibilidade de gastos com passivos trabalhistas e ampliando os lucros (FRANÇA, 2018,
p.163).

Pode ser utilizado para se evitarem ou se minimizarem, em especial
(mas não somente): riscos da empresa tomadora de serviços em
relações com empresas terceirizadas (ajudando a certificar que as
terceirizadas também irão cumprir as normas que devem ser
observadas); problemas com assédios moral e sexual, com questões
de saúde e de segurança no trabalho, brigas entre funcionários,
comportamentos inusitados, punições disciplinares (corretos meios
de aplicações de advertências, suspensões e dispensas por justa
causa), o uso inadequado da Internet e de e-mails corporativos, a
implementação de técnicas de gestão consideradas abusivas pela
Justiça do Trabalho e, até mesmo, mais amplamente, para reduzir-se
a geração de passivos trabalhistas mais típicos, como horas extras
não registradas e, consequentemente, não pagas, desvios ou
acúmulos indevidos de funções situações de equiparação salarial, por
exemplo. Além disso, como mencionado, evita-se, em especial, o
cometimento dos crimes contra a Organização do Trabalho”.
(ANDRADE; FERREIRA 2017, p. 77).
Nesse diapasão, verifica-se que além da empresa contratante, também ocorre a
fiscalização das prestadoras de serviço terceirizadas. O compliance trabalhista funciona
como um programa que trabalha principalmente com o departamento jurídico corporativo,
de recursos humanos e de gestão e segue a lógica dos programas gerais de integridade,
cujo objetivo é cumprir as leis trabalhistas, contratos de trabalho, acordos coletivos, bem
como as regras da empresa e outras normas internacionais de proteção ao trabalhador.
2 APLICAÇÃO PRÁTICA DO COMPLIANCE COMO MEIO DE EVITAR AÇÕES
JUDICIAIS

O programa de compliance trabalhista é uma ferramenta que visa, prevenir riscos
comerciais exclusivamente no âmbito das relações laborais, principalmente para
prevenir processos judiciais. A CLT e a Constituição Federal são leis que regem as
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relações de trabalho, as quais não forem respeitados, eles criam uma infinidade de
direitos para trabalhadores ou prestadores de serviços, verifica-se, portanto, a
importância de que os empresários sigam os direitos e obrigações consagrados nas
disposições da lei.
A análise preliminar dos riscos do negócio e o cumprimento das legislações
aplicáveis fazem parte deste processo de compliance, a exemplo das medidas adotadas
na área de compliance trabalhista, encontra-se a fiscalização, ouvidoria, canais de
denúncia e auditoria. As ações judiciais são frequentemente tomadas por funcionários
que reivindicam danos sofridos, ou o pagamento de indenizações e despesas por
trabalho não realizado ou de baixo desempenho. A falta de pagamento de horas extras,
quebras de turnos e suplementos por trabalho perigoso ou insalubre e reivindicações
de igualdade de remuneração por violação de dever são frequentemente levadas à
justiça do trabalho.
Disso decorre a importância da introdução de um eficaz programa
de compliance no âmbito trabalhista, o qual seja capaz de detectar
eventuais inconformidades, prevenir descumprimentos e, estes
acontecendo, solucioná-los de forma ágil e eficiente, evitando,
consequentemente, o ajuizamento de ações judiciais, mas,
principalmente, promovendo um ambiente de trabalho sadio para os
trabalhadores. (REIS; BORGES; NETO, 2019, p. 50).
Por outro lado, importa referir que a gestão da empresa, quando mal
representada, pode influenciar o surgimento de conflitos com os colaboradores, razão
pela qual deve ser adotada a formulação de regimentos internos e demais medidas
regulatórias, fazendo com seja possível monitorar funcionários e possíveis ilegalidades
que antes não eram detectadas.
A lei 13.429/2017 regulamentou a terceirização no Brasil e determina
em seu artigo 3º que é a contratante a responsável por garantir
condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores.
Logo se um empregado de uma empresa prestadora de serviços
sofrer algum acidente no ambiente laboral poderá ingressar com
ação também contra a tomadora de serviços, é a denominada
responsabilidade solidária. E o artigo 5º da mesma lei, determina que
a contratante dos serviços responde subsidiariamente à contratada,
pelas obrigações trabalhistas decorrentes do período em que foi
tomadora de serviços, portanto, se um funcionário da empresa
terceirizada não receber suas verbas trabalhistas e ingressar com
ação judicial, caso a empresa prestadora não tenha condições
financeiras, nem patrimônio para arcar com a dívida, essa
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responsabilidade passará a ser da contratante. Por isso é de extrema
importância a aplicação do compliance know your costumer, pois se
a contratante faz uma prévia avaliação de todo histórico financeiro,
patrimonial e estrutural da contratada, certamente não contratará
empresas que não tenham condições de se manterem no mercado
de trabalho, sem capital e bens; e nem aquelas que não se adequem
as normas de segurança, higiene e salubridade exigidas pelas regras
trabalhistas, Já a outra técnica que pode ser utilizada no programa
de compliance é a know your employee que facilita o conhecimento
dos funcionários antes da contratação e evita que um empregado
que não se encaixe nos valores e códigos de conduta e ética da
empresa seja inserido no ambiente laborativo, prevenindo, assim,
diversos conflitos com outros funcionários, ações judiciais e o
prejuízo à imagem da empresa. (FRANÇA, 2018, p.161-162).
As ferramentas do programa de compliance, como o desenvolvimento de
regulamentos internos, trazem muitos benefícios para a empresa, reduzindo
drasticamente os conflitos entre empregadores e empregados, evitando assim a
legalização. No período de pandemia relacionado ao COVID-19, a necessidade de as
empresas considerarem que as relações de emprego se tornaram ainda mais evidente,
proporcionando aos funcionários um tratamento humano, o que levará à redução das
responsabilidades corporativas.
Sob esse prisma, o desenvolvimento de regulamentos internos, que
correspondem a um conjunto de regras claras de direitos e obrigações, que devem ser
observadas dentro da empresa, tanto para os funcionários, quanto para os gestores e a
entidade, criam ramificações e considerações mais extensas das estabelecidas pela
Consolidação de Leis Trabalhistas oferece, desde que não entre em conflito com os
direitos expressos em lei.
Vale ressaltar, que muitos assuntos não são claramente regulados por lei e os
regulamentos internos serão uma ferramenta para promover a transparência na
empresa. Os padrões fornecidos pela empresa são benéficos, pois, criam confiabilidade
para os funcionários, aumentam a produtividade e, portanto, a receita. Também é
importante investigar e prevenir a corrupção corporativa, que é generalizada e causa
sérios prejuízos à empresa.
3 POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO COMPLIANCE POR PESSOAS FÍSICAS

O uso dos meios de comunicação por telefone e computador mudou
profundamente as relações pessoais e profissionais e a comunicação na sociedade atual.
O compartilhamento de informações pessoais em sites, redes sociais e e-mails tornou361
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se uma atividade rotineira e o uso comercial desses dados é de grande relevância e valor
econômico. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados em 20 de
fevereiro, a maneira como todas as empresas recebem e gerenciam os dados das
pessoas mudou drasticamente, dando aos proprietários mais controle sobre os dados e
priorizando a privacidade.
A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709 / 2018, é o marco
regulatório para a proteção e transferência de dados pessoais no Brasil. Por exemplo,
isso requer consentimento explícito para a coleta e uso de dados e requer opções para
os usuários visualizar, corrigir e excluir esses dados. O LGPD é o resultado da crescente
evolução do processamento de dados. Nesse caso, também temos o Regulamento Geral
de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia. Um passo importante que exige que
empresas de todo o mundo com sedes, filiais, escritórios, escritórios de representação
ou mesmo servidores na Europa alterem o tratamento de seus dados pessoais.
Outros fatores também se relacionam com a adoção de práticas de
Compliance, por exemplo, a segurança psicológica, uma vez que
angaria a liberdade dos indivíduos de se expor segundo suas
diretrizes e especulações pessoais. Nesse diapasão, estratégias de
Compliance se torna um modo de ação benéfico a todos, visto que a
perpetuação da política de Compliance dentre as organizações
profere caminhos e instruções seguras. (GABRIELLE, 2020, p.1).
Além disso, também tem impacto sobre a coleta ou processamento de
informações pessoais nas transações de bens ou serviços por indivíduos. Talvez uma das
mudanças mais importantes e um dos pilares da lei geral de proteção de dados seja a
permissão dos cidadãos para divulgar e fornecer seus dados. Isso acontece por meio da
declaração do proprietário, de forma consciente e explícita.
A aplicação da LGPD nas relações de trabalho traz impactos práticos
no dia a dia dos trabalhadores e exigirá a adaptação das empresas. É
indispensável que haja treinamento dos empregados que ficarão
responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores,
especialmente nos setores de recursos humanos (RH) das empresas.
Além da previsão de confidencialidade, é preciso estabelecer as
consequências da utilização incorreta dos dados pelo empregado
responsável. Nesse sentido, as empresas podem se valer de técnicas
de “compliance” com o treinamento dos empregados no correto
tratamento de dados pessoais. (BOLDRIN e CORREIA, 2020, p.1).
O LGDP fornece que dados protegidos são dados identificados como pessoais.
Não apenas RGs e CPFs, mas também aqueles que se identificam com sua origem, raça
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ou etnia, saúde, religião e também em relação à opinião pública de um indivíduo. Por
conseguinte, verifica-se que o programa compliance colabora com a proteção de
informações das pessoas físicas, dessa forma pode ser considerado como uso indireto,
pois, previne contra possíveis práticas criminosas, além de auxiliar na privacidade
individual.
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4 DO PERFIL DO AGRICULTOR TOCANTINENSE E DAS PROBLEMÁTICAS
TRABALHISTAS NO AMBIENTE AGRÁRIO
De acordo com o último censo agrário realizado em 2017, o total de área plantada
no Tocantins, na safra 2017/2018 foi de aproximadamente 1,3 milhões de hectares. As
principais culturas plantadas foram a soja, com mais de 3 mil toneladas colhidas, o milho,
sorgo, feijão, arroz, mandioca e cana-de-açúcar. Isso nos mostra o quanto o Estado tem
crescido na agricultura que tem se tornado uma das principais atividades econômicas
do Estado que tinha, até pouco tempo, como principal atividade a pecuária. (IBGE, 2017).
Esse crescimento da agricultura no Estado gera um aumento nas contrações de
empregados rurais bem como um aumento nas fiscalizações desses ambientes, o que
se faz necessário frente a um cenário de bem estar do trabalhador dentro dos moldes
dos Direitos Humanos. Isso gera um consequente aumento, ou pelo menos deveria
gerar, na preocupação do empregador em cumprir as exigências legislativas.
Quando uma pequena empresa ou pequeno agricultor está com os
seus negócios em expansão, ele irá adaptar a sua empresa às novas
leis e às diretrizes por meio da compliance. Assim, as atividades
estarão em conformidade com a legislação em todos os seus setores.
A aplicação da compliance em pequenos negócios que estão em
expansão é fundamental para evitar problemas burocráticos futuros
que podem trazer prejuízos financeiros e patrimoniais no segmento
em que a empresa atua, entre outros problemas. As diretrizes de
compliance podem ser aplicadas dentro dos pequenos negócios em
expansão ou nas novas políticas implantadas na empresa para
expandir seus negócios. De preferência, esse processo deve ser
coordenado por uma equipe responsável por organizar as políticas e
as diretrizes da empresa e deixá-las alinhadas com os objetivos e com
o planejamento da organização. Uma das vantagens da compliance
dentro das empresas é a possibilidade de atrair novos investidores
para a organização porque por meio dela os investidores terão mais
segurança para realizar o investimento. (SILVA, 2021, p.1).
Diante dessa nova realidade, percebe-se que o agricultor tocantinense de uma
maneira geral é um agricultor que inicia com pequenas propriedades e a cada safra
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amplia suas áreas aumentando cada vez mais sua produção, mas sem criar a pessoa
jurídica, ou seja, em sua maioria, os agricultores tocantinenses não criam empresas
agrárias. E dispensando aqui as discussões empresariais, o agricultor enquanto pessoa
física tem mais dificuldade de entender e se preocupar com as exigências legislativas
relacionadas ao direito do trabalho (IBGE, 2017).
Nesse sentido, surge a necessidade de criação de meios para que o agricultor, o
qual emprega cada vez mais funcionários e que é tão importante para a economia não
só do Estado como também do país, possa continuar suas atividades, com todos os
percalços que a lavoura pode trazer, cumprindo de maneira íntegra e ética as normas
legais. Nesse diapasão, em razão do desenvolvimento na agricultura tocantinense o
sistema de compliance é essencial em relação a competitividade do setor e para a
manutenção de relacionamentos saudáveis entre as partes interessadas, como
reguladores, produção rural, clientes e parceiros operacionais, com mais transparência
em todas as atividades.
5 DA APLICAÇÃO
TOCANTINENSE

DO

COMPLIANCE

NA

REALIDADE

DO

AGRICULTOR

De acordo com o último censo agrícola realizado em 2017, a área total plantada
no Estado do Tocantins, na safra 2017/2018, era de cerca de 1,3 milhão de hectares. As
principais culturas são a soja, com safra superior a 3.000 toneladas, milho, sorgo, feijão,
arroz, mandioca e cana de açúcar. Isso nos mostra o quanto o Estado tem crescido na
agricultura que tem se tornado uma das principais atividades econômicas do Estado que
tinha, até pouco tempo, como principal atividade a pecuária (IBGE, 2017). O
desenvolvimento da agricultura no Estado produz um aumento da contração da mãode-obra rural e também um maior escrutínio desses ambientes, o que é necessário do
ponto de vista de um cenário assistencialista. Isso gera um consequente aumento, ou
pelo menos deveria gerar, na preocupação do empregador em cumprir as exigências
legislativas.
Diante dessa nova realidade, percebe-se que o agricultor tocantinense de uma
maneira geral é um agricultor que inicia com pequenas propriedades e a cada safra
amplia suas áreas aumentando cada vez mais sua produção, mas sem criar a pessoa
jurídica, ou seja, em sua maioria, os agricultores tocantinenses não criam empresas
agrárias. E dispensando aqui as discussões empresariais, o agricultor enquanto pessoa
física tem mais dificuldade de entender e se preocupar com as exigências legislativas
relacionadas ao direito do trabalho. (IBGE, 2017).

De 1995 (ano em que o Brasil reconheceu como crime o trabalho
análogo ao escravo) a 2020, o Tocantins contabilizava 2.997
trabalhadores em condições análogas à de escravos encontrados
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pela Inspeção do Trabalho e libertados. O ano com maior número de
casos registrados foi em 2004, com 529 libertações no Tocantins,
seguido por 455 em 2006, 353 em 2009 e 323 em 2012. Cabe destacar
que de 2014 a 2019, os números de libertações foram caindo
consideravelmente: em 2014 foram 96, em 2015, 33; em 2016, 19; em
2017, 19; em 2018, 9; em 2019, 4, e em 2020, 5. Nos demais anos com
registros disponíveis pelo Radar da Inspeção do Trabalho, os
números ficavam entre 80 e 110 casos. (SANTOS, 2021, p.1).
Nesse sentido, surge a necessidade de criação de meios para que esse agricultor,
que emprega cada vez mais funcionários e que é tão importante para a economia não
só do Estado como também do país, possa continuar suas atividades, com todos os
percalços que a lavoura pode trazer, cumprindo de maneira íntegra e ética as normas
legais.
Nesse diapasão, em razão do desenvolvimento na agricultura tocantinense o
sistema de compliance é essencial em relação a competitividade do setor e para a
manutenção de relacionamentos saudáveis entre as partes interessadas, como
reguladores, produção rural, clientes e parceiros operacionais, com mais transparência
em todas as atividades. Mesmo com leis que protegem os trabalhadores e lhes
proporcionam trabalho decente, o trabalho escravo continua a ocorrer, e no Estado do
Tocantins ocorre por implicação. Indivíduos submetidos a trabalhos forçados por horas
extenuantes sem possibilidade de saída do local, com limitação de suas liberdades, sem
vínculo empregatício ou ingresso na CTPS.
O trabalho forçado hoje pode ter uma série de características reconhecíveis, tais
como: falta de emprego relacional, jornada exaustiva de trabalho, falta de
regulamentação, trabalho forçado, condições degradadas, endividamento, habitação
insalubre (falta de saneamento básico, água potável, pobreza, alimentação, desrespeito
pelos direitos humanos e falta de higiene.
De acordo com o levantamento da cartilha “O Tocantins Contra o
Trabalho Escravo – CPT & Parceiros da Comissão Estadual ‘De Olho
Aberto’ só em 2001, foram registradas 199 denúncias. A cartilha
divulga que, entre os denunciados na lista suja, de 2002 a outubro de
2010, um dos listados já foi ministro da agricultura, cinco já passaram
pelo senado e também um desembargador. Nesse período 0,76%
relacionavam-se com a atividade pecuária (serviços de limpeza de
pasto, construção de cercas etc.) 10% com lavoura de grão (soja,
cana), 8% com carvoaria, 6% com outros serviços. O Plano Estadual
Para A Erradicação Do Trabalho Escravo No Tocantins – PEETE/TO, e
um aliado ao combate desta prática no Estado. Assinado pelo então
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governador, Marcelo Miranda, são propostas para erradicar o
trabalho forçado que veio com o objetivo de prevenção, proibindo o
elo entre Estado e empresas que realizam a prática do trabalho
escravo junto à lei n.1.726, de 11 de setembro de 2006. (CALVACANTE
e BARBOSA, 2018, p.1).
À medida que uma pequena empresa ou agricultor desenvolve seus negócios, eles
os alinham com as novas leis e diretrizes por meio da conformidade. A adoção de
compliance entre as pequenas empresas em crescimento é fundamental para evitar
problemas burocráticos futuros que podem levar a perdas financeiras e imobiliárias no
segmento em que a empresa atua.
Os princípios de conformidade podem ser aplicados a pequenas empresas em
crescimento ou a novas políticas implementadas dentro de uma empresa para expandir
seus negócios. Preferencialmente, esse processo deve ser coordenado por uma equipe
responsável pela organização das políticas e diretrizes da empresa e pelo alinhamento
com os objetivos e planos da organização.
Um dos benefícios do compliance é a capacidade de atrair novos investidores para
a instituição, pois proporciona aos investidores maior segurança em seus investimentos.
É imprescindível sublinhar o propósito do compliance trabalhista para as empresas
agroalimentares, pois, agindo em conformidade com a lei, a ética e a integridade,
garantem que sejam recompensadas em momentos distintos, como no caso de
requerimento de licença ambiental, nos documentos necessários para a produção e
exportação do produto, em suma, certificação e financiamento; as análises dessas
empresas, em linha com a agenda anticorrupção, serão abrangentes e benéficas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a importância do compliance verifica-se, que é imprescindível a
conscientização e a apresentação do programa para aqueles que desconhecem a sua
finalidade. Entende-se, portanto, a contribuição com melhorias nas relações de
trabalho, verificando a possibilidade do uso do compliance trabalhista como meio de
reduzir demandas judiciais e trazer bem-estar ao ambiente agrário, gerando mais
segurança a empregadores e empregados, viabilizando a contratação de funcionários
com carteira assinada e ampliando as contratações de safra.
Para tanto, faz-se necessário analisar a possibilidade de aplicação do compliance
trabalhista a empregadores enquanto pessoas físicas, uma vez que este é o perfil do
agricultor tocantinense, produtores que crescem e ampliam cada vez mais sua
produção, mas que, por diversas razões, não configuram empresas. Observa-se, a
possibilidade de aplicação do compliance trabalhista no ambiente rural, por
366

www.conteudojuridico.com.br

empregadores enquanto pessoas físicas, tendo em vista as problemáticas nas relações
de trabalho quer seja por falta de adaptação das fazendas para recepcionar os
trabalhadores, seja por falta de realização de contratos e registros nas CTPS (Carteira
de Trabalho e Previdência Social).
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Percebe-se, com o aumento da produção e o crescimento da busca por terras
produtivas no Estado do Tocantins, crescem também as fiscalizações no ambiente
rural, e o produtor que não se adapta às exigências legislativas por achar caro ou
desnecessário, acaba arcando com prejuízos muito maiores. O Programa de
Compliance, entendido como um conjunto de boas práticas para garantir o
cumprimento das normas regulamentares, com organismos de certificação de
produtos e sobretudo uma plataforma comercial estratégica baseada em princípios de
ética e transparência, minimizando situações de exposição ao risco e reduzindo as
perdas que ocorrem com os danos por fraude interna, nos termos da Lei
Anticorrupção, além de manter a estratégia corporativa, conduzem seus negócios
segundo os princípios da ética e da transparência.
Portanto, este estudo busca explorar o descompasso entre as exigências
legislativas e o andamento da produção, dentro do ambiente agrário, e demonstrar a
importância de o agricultor se prevenir fazendo as adaptações necessárias com o
auxílio do compliance trabalhista oportunizando ao trabalhador rural melhores
condições de trabalho e ao empregador uma segurança que permitirá que todas as
atividades sejam realizadas, garantindo um aumento na produção, sem que se tenham
prejuízos com demandas jurídicas ou multas em fiscalizações.
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RESUMO: A análise da infiltração de agentes policiais no combate aos crimes cibernéticos
é o objetivo deste artigo. Quais os limites de atuação dos agentes policiais no âmbito da
infiltração virtual? As investigações policiais tem um prazo a estabelecer que a infiltração
virtual possa se desenvolver pelo prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações,
desde que não exceda o prazo máximo de 720 dias, (art 190- A, inciso III – Lei nº 13.441/17).
Utilizou-se, como método, a documentação indireta, com observação sistemática,
abrangendo a pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias (doutrinas em geral,
artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, etc.), além de
documentação oficial (projetos de lei, mensagens, leis, decretos, súmulas, acórdãos,
decisões, etc.). Como início, destacam-se os modelos no combate aos crimes cibernéticos,
tendo como primeiro passo na investigação destes a identificação da origem da
comunicação, consequentemente, a infiltração virtual dos agentes policiais. As
investigações policiais tem um prazo que estabelece que a infiltração virtual possa se
desenvolver pelo prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que não
exceda o prazo máximo de 720 dias. Em capítulos seguintes, trata-se da cooperação da
infiltração virtual de agentes policiais no combate aos crimes cibernéticos, ratificando,
assim, o conteúdo da cooperação de agentes policiais. Destaca-se, ainda, a positivação da
cooperação da infiltração virtual de agentes policiais no novo CP.
PALAVRAS-CHAVE: Crimes Cibernéticos. Agentes. Combate.
ABSTRACT: The analysis of the infiltration of police agents in the fight against cyber crimes
is the objective of this article. What are the limits of action of police agents within the scope
of virtual infiltration? Police investigations have a deadline to establish that the virtual
infiltration can develop for a period of 90 days, without prejudice to any renewals, as long
as it does not exceed the maximum period of 720 days, (art 190-A, item III - Law No. 13.441
/17). As a method, indirect documentation was used, with systematic observation, including
bibliographic research of primary and secondary sources (doctrines in general, scientific
articles, master's dissertations, doctoral theses, etc.), in addition to official documentation
(projects of law, messages, laws, decrees, summaries, judgments, decisions, etc.). As a
beginning, we highlight the models in combating cyber crimes, having as a first step in
their investigation the identification of the origin of the communication, consequently, the
virtual infiltration of police agents. Police investigations have a deadline that establishes
that the virtual infiltration can take place for a period of 90 days, without prejudice to any
renewals, as long as it does not exceed the maximum period of 720 days. In the following
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chapters, it deals with the cooperation of the virtual infiltration of police agents in the fight
against cyber crimes, thus ratifying the content of the cooperation of police agents. Also
noteworthy is the positive cooperation of the virtual infiltration of police agents in the new
CP.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2.ANALISE DA INFILTRAÇÃO VIRTUAL DE AGENTES
POLICIAIS. 2.1 OS CRIMES CIBERNÉTICOS. 2.2 A COOPERAÇÃO DA INFILTRAÇÃO VIRTUAL
DE AGENTES POLICIAIS NO COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS. 2.2.1 AS PROVAS. 2.2.2
A COMPETÊNCIA. 2.2.3 TÉCNICAS DE RECRUTAMENTO E INVESTIGAÇÕES. 3. AS
DIFICULDADES BRASILEIRAS NO COMBATE AO CRIME CIBERNÉTICO. 3.1 DIREITO DE
RESPOSTA E CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. 4.CONCLUSÃO. 5.REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
Um estudo sobre a infiltração virtual de agentes policiais no combate aos crimes
cibernéticos configura objetivo principal deste trabalho.
A qualidade investigativa infiltração de agentes na rede mundial de computadores
(Internet) como dito anteriormente é meio subsidiário de investigação, devendo ser
observado pelo chefe de Polícia Judiciária (Delegado de Polícia de carreira), à aptidão
intelectual dos agentes, não podendo também deixar de verificar as questões técnicas e
estruturais para realizar o procedimento investigativo com sucesso.
A infiltração virtual por ser variedade nova de investigação e, mais ainda, trata-se de
procedimento muito restrito que exige conhecimento técnico específico do policial,
domínio das ciências da computação, softwares, e outros conhecimentos fundamentais
para que a investigação possa ser concluída com sucesso. Destarte, não havendo agentes
com aptidão para ocorrer a investigação, o procedimento, leia-se: infiltração de agentes,
não deverá acontecer, uma vez que dando prosseguimento sem base técnica
comprometerá a produção de provas, ficando prejudicado o direito de punir (jus
puniendi) do Estado.
No deslinde do presente trabalho, apresenta-se como ocorre uma infiltração virtual
de agentes policiais no combate aos crimes cibernéticos. Vale trazer à bala que a legislação
estabelece a infiltração de agentes na internet somente quando esgotados todos os outros
meios para obtenção de provas disponíveis no meio policial, concluindo com isso que a
autoridade judiciária (Juiz) só deverá autorizar a medida quando estiver comprovado o
exaurimento de todas as outras modalidades investigativas existentes no âmbito policial.
Reiterando-se a delicadeza a ser adotada, bem como a investigação minuciosa ora
em andamento no crime cibernético, tem-se que a lei brasileira, ao contrário da francesa,
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não delimita a atuação do agente infiltrado, o que implica a exigência de o magistrado
oferecer os contornos desta atuação, com base no princípio da proporcionalidade. A
atuação do agente não poderá descumprir a dignidade da pessoa do acusado ou de
terceiros, sendo limitada ao necessário para coleta da prova. A autorização judicial
impedirá que a ação do agente seja considerada criminosa, seja por falta de dolo ou por
estar ao abrigo de causa excludente de ilicitude, como estrito cumprimento de dever legal.
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Trata-se de método de investigação que deve ser usado de forma absolutamente
subsidiária. Por pelo menos três razões: trata-se da mais abrupta forma de flexibilização de
direitos fundamentais de investigados, e pior, de terceiros que eventualmente sequer
estejam sendo investigados. Constitui-se em mecanismo bastante arriscado para os
agentes que aceitem esse tipo de missão. E, por fim, não se deve subestimar o potencial
de cometimento de crimes por parte do próprio agente.
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a documentação indireta, com observação
sistemática, abrangendo a pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias
(doutrinas em geral, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, etc.),
além de documentação oficial.
Para tanto, será abordado no capítulo 1 a análise da infiltração virtual de agentes
policiais. O capítulo 2 abordará a positivação da cooperação da infiltração virtual de
agentes policiais no novo CP, esmiuçando o contraditório judicial e a prática de agentes
policiais.
2.ANÁLISE DA INFILTRAÇÃO VIRTUAL DE AGENTES POLICIAIS
A infiltração policial é gênero do qual são espécies a presencial (física) e a virtual
(cibernética ou eletrônica) (CASTRO, 2017, p. 01). Ademais, a infiltração de agentes é
medida absolutamente sigilosa, que ocorre sem o conhecimento da defesa técnica, sendo
inviável, pois, sua realização durante a fase judicial (na qual o contraditório já está
estabelecido) (ZANELLA, 2020, p. 02).
Pereira (2017, p. 08) afirma que há ausência de proibição na Lei 12.850/2013 para
que se aplique a infiltração virtual na investigação de crimes que envolvam organizações
criminosas, haja vista que a infiltração virtual está compreendida pelo gênero infiltração de
agentes. Contudo, para Flavio Pereira, a Lei de Organizações Criminosas consegue ser
aplicada para preencher eventuais lacunas inerentes à infiltração virtual prevista pela Lei
13.441/2017.
A infiltração de agentes policiais é permitida no crime de organização criminosa,
nas investigações de crimes como o tráfico de drogas, ciberterrorismo, pedofilia, entre
outros. Observa-se que no ambiente virtual, ocorre um aprimoramento das condutas
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delituosas, ocasionando a necessidade do aprimoramento da atividade de inteligência
policial.
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2.1 Os crimes cibernéticos
Jorge e Wendt (2012, p.10) analisam que os crimes virtuais também chamados de
crimes digitais, crimes eletrônicos, ciber crimes, crimes cibernéticos, entre outras
nomenclaturas, são os nomes dados à atividade onde um computador ou rede destes é
usado como base para cometimento de crimes ou facilitação para destes. Podendo se
classificar esses crimes de acordo com a sua forma de cometimento: os crimes que são
cometidos utilizando o computador como instrumento para que se cometa a infração e
aqueles que o crime é cometido contra o aparelho em si, o objeto é quebrado ou violado
de alguma forma.
Focalizando-se na Internet, há dois pontos de vista a considerar: crimes ou ações
que merecem incriminação praticada por meio da internet e crimes ou ações que merecem
enquanto bem jurídico autônomo.

Quanto ao primeiro, cabe observar que os tipos penais, no que
importa à sua estrutura, podem ser crimes de resultado de
conduta livre, crimes de resultado de conduta vinculada, crimes
de mera conduta ou formais (sem querer debater se existe
distinção entre estes) e crimes de conduta com fim específico,
sem prejuízo da inclusão eventual de elementos normativos.
Nos crimes de resultado de conduta livre, à lei adquire apenas
o evento modificador da natureza, com, por exemplo, o
homicídio. O crime, no caso, é provocador o resultado morte,
qualquer que tenha sido o meio ou a ação que o causou
(GRECO, 2000, p. 95).
Ainda é possível classificar esses crimes em próprios, que são crimes que só podem
ser praticados através dos meios informáticos, não tendo outros meios possíveis, e
impróprios, que são crimes que podem ser praticados de qualquer forma, os computadores
são apenas mais um meio para a execução destes crimes. No tocante a essas duas
categorias, Marcelo Xavier de Freitas Crespo ressalta que:
Temos que para se consumar delitos classificados como
impróprios não se verificam grandes diferenças quanto ao
modus operandi. Em outras palavras, embora mude o jeito pelo
qual se pratica a ação delitiva, não se vislumbra a necessidade
de conhecimentos técnicos. Já quanto ao ilícitos classificados
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como próprios, estes sim, dependem de conhecimento
específicos de computação (CRESPO, 2011, p. 94).
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Dentre os principais crimes cibernéticos, estão: a pornografia infantil, pirataria,
fraude e golpes, sabotagem informática, difamação, calúnia, injúria, dano, estelionato,
crimes contra o sistema financeiro, ameaça, interceptação do fluxo de dados em trafego
por serviço de telecomunicação, apologia de crime ou de criminoso, violação de direito
autoral, trafico de substâncias estupefacientes, rufianismo, entre outros.
A pornografia infantil é caracterizada por fotografar ou publicar cenas de sexo
explícito ou pornográfico que contenham crianças e adolescentes de acordo com o art.
241 do Estatuto da Criança e do Adolesceste (DE INELLAS, 2004, p. 27).
Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº
11.829, de 2008)

Pena – de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela
Lei nº 11.829, de 2008) (PLANALTO, LEI 8.069/1990)
Os crimes contra a honra estão relacionados nos art. 138, 139 e 140 do Código
Penal, e são eles a injuria, difamação e calunia. Para que se caracterizem os crimes de
calunia e difamação pelo meio da internet, é necessário que a ofensa seja enviada para
grande público, não apenas para a vítima, já para que ocorra a injuria, o envio da
mensagem é para a própria vítima. Nos dois primeiros casos a ofensa será à sua honra
objetiva e no segundo a subjetiva (SANTOS, MATINS, TYBUCSH, 2017, p. 07).
Os crimes de sistema financeiro ocorrem quando, pelo meio da internet, o agente
consegue, mediante fraude, financiamento em instituição financeira. Acontece o crime de
ameaça através da internet quando, o sujeito ativo envia correio eletrônico a vítima, com a
ameaça de mal injusto. Também por modalidade simbólica se caracteriza o crime, como
imagens, pois com o uso de scanners, se torna possível o envio de desenhos e fotos para
intimidar a vítima (SANTOS, MATINS, TYBUCSH, 2017, p. 08).
2.2. A cooperação da infiltração virtual de agentes policiais no combate aos crimes
cibernéticos.
O agente infiltrado possui várias atribuições, dentre elas destaca-se que a atividade
deve ser devidamente autorizada judicialmente, caso venha a cometer infração, esta deve
ser realmente necessária para coibir ou evitar abusos, não podendo ainda induzir ou
instigar os integrantes da organização criminosa a praticar delitos criminosos (GUERRA,
2019, p. 25).
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O agente infiltrado possui requisitos para sua infiltração descritos no art. 10 da Lei
12.850/2013:
Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de
investigação, representada pelo delegado de polícia ou
requerido pelo Ministério Público, após manifestação técnica
do delegado de polícia quando solicitada no curso do inquérito
policial, será anteposto de circunstanciada, motivada e sigilosa
autorização judicial, que estabelecerá seus limites. § 1º. Na
hipótese de atuação do delegado de polícia, o juiz competente,
antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. § 2º. Será aprovada
a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o
art. 1o e se a prova não puder ser formada por outros meios
disponíveis. §3º. A infiltração será considerado pelo prazo de
até 6 (seis) meses, sem perda de eventuais renovações, desde
que comprovada sua necessidade. § 4º. Findo o prazo previsto
no § 3º, o relatório circunstanciado será mostrado ao juiz
competente, que imediatamente cientificará o Ministério
Público. § 5º. No curso do inquérito policial, o delegado de
polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério
Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da
atividade de infiltração (BRASIL, 2013).
A infiltração policial deverá constar na autorização pelo magistrado outras possíveis
medidas investigativas, arroladas na Lei nº 12.850/2013, como por exemplo da captação
ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, que será utilizada durante a
ação do agente infiltrado na organização criminosa, para que as provas não sejam
consideradas ilícitas faz-se necessário devidamente a autorização mencionada (GUERRA,
2019, p. 26).
Outro requisito é acerca do fummus comisi delicti e periculum in mora, sendo assim
deve haver prévia comprovação de verdadeira existência de crime praticado pela
organização criminosa para não infiltrar agente que corre riscos apenas para obtenção de
provas que poderiam ser realizadas de maneiras menos invasivas (GUERRA, 2011, p. 12).
2.2.1.As provas
Os criminosos descobrem diversas técnicas para se manterem no anonimato na
rede, da mesma forma as autoridades conseguem se manter anônimas através de suas
técnicas de rastreamento, conseguindo encontrar as vulnerabilidades dos criminosos
virtuais e dessa forma coleta provas dos ilícitos causados pelos mesmos.

376

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Prova, originaria do latim probatio, que por sua vez emana do verbo probare, com
o significado de demonstrar, reconhecer, examinar e persuadir, todo elemento que possa
levar ao conhecimento de um fato, ou de alguém, o código de Processo Penal regulamenta
a prova em seu título VII a partir do artigo 155. Dessa forma, entende-se assim, no seu
sentido jurídico a denominação que se faz, pelos meios legais, da existência e veracidade
de um fato material ou de um ato jurídico, em virtude da qual se conclui por sua existência
do fato ou ato demonstrado” (PLANALTO, DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE
1941).
Conforme Fernando Capez (2021, p. 143):
Sem dúvida alguma, o tema relacionado à prova é o mais
importante de toda a ciência processual, já que as provas
constituem os olhos do processo, o alicerce sobre o qual se
ergue toda a dialética processual. Sem provas confiável e
válidas, de nada adianta desenvolverem-se aprofundados
debates doutrinários e variadas vertentes jurisprudenciais sobre
temas jurídicos, pois a discussão não terá objeto.
No ordenamento jurídico brasileiro, não há impedimento para a utilização de
provas eletrônicas. Conforme o artigo 225, do Código Civil, podem ser meios de prova
fotografias, registros cinematográficos e fonográficos, reprodução eletrônica de fatos,
desde que a parte contrária não lhes impugnar. Além disso, o artigo 332, também do
Código Civil, abre margem para outros meios não especificados no referido Código, que
sejam legais e legítimos, sejam hábeis para servir como prova:
Art. 225. As repetição fotográficas, cinematográficas, os
registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras
reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas
fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem
exibidos, não lhes impugnar a exatidão.
Art. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do
implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que
deste teve ciência o devedor (PLANALTO, LEI Nº 10.406, DE 10
DE JANEIRO DE 2002).
Já no Código de Processo Penal, o artigo 231 e 232 também regulamentam acerca
das provas e da possibilidade de se utilizar de documentos públicos e particulares em
qualquer fase do processo, não fazendo qualquer ressalva sobre os documentos
eletrônicos. Ocorre que, a limitação de prova dos crimes virtuais não está nos meios, mas
sim na obtenção das provas, pois em muitas das vezes os criminosos agem de forma
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anônima e que não deixam o mínimo de suspeitas possíveis, eles têm como aliados vasto
arcabouço tecnológico que permite agirem silenciosamente e sem vestígios:
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Art. 231. Salvo os casos conclusivos em lei, as partes poderão
mostrar documentos em qualquer fase do processo.
Art. 232.
Entende-se documentos quaisquer escritos,
instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.
Parágrafo único. À fotografia do documento, devidamente
autenticada, se dará o mesmo valor do original (PLANALTO,
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941).
Em contrapartida, os profissionais responsáveis pela obtenção de provas e
competentes para essa função são despreparados, bem como há uma grande deficiência
de ferramentas investigativas capazes de desvendar o mundo virtual por trás de tais crimes.
Nesse sentido:

É importante que haja um trabalho de aperfeiçoamento de
práticas para o combate dos crimes praticados no ambiente
virtual, que sejam; desenvolvimento especializado dos
profissionais, capacitação de informática, investimentos em
tecnologias que aumente as possibilidades de busca dos
delitos, treinamento de policiais, criação de mais delegacias
com profissionais voltados para a área virtual e a atualização do
legislador em meio à criação de novas condutas, para que se
possam criar leis que se adequem a situação. Os crimes só
tendem a aumentar, a tecnologia a cada dia avança, esses
acontecimentos requerem que as autoridades ajam de igual
magnitude (SANTOS, 2021, p. 24 adaptado de FROTA e PAIVA,
2017).
Verifica-se que os avanços que ocorreram em relação aos crimes cibernéticos, são
poucos diante do grande mundo virtual e suas nuances, vez que há limitações em várias
esferas do direito. Assim como, há muitos casos que não são nem descobertos por falta de
denúncia e descrença das vítimas quanto a punição que acarreta esses delitos.
2.2.2 A competência
Guilherme de Souza Nucci (2021, p. 157), conceitua competência como:
Trata-se da demarcação da jurisdição, ou seja, o espaço dentro
do qual pode estabelecida autoridade judiciária aplicar o direito
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aos litígios que lhe forem apresentados, compondo-os. O
Supremo Tribunal Federal tem capacidade para exercer sua
jurisdição em todo o Brasil, embora, quanto à matéria, termine
circunscrito a determinados assuntos. Não pode, por exemplo,
o Ministro autenticar uma separação consensual de casal
proveniente de qualquer parte do país, embora possa,
conforme o caso, apreciar um habeas corpus de pessoa presa
em qualquer ponto do território brasileiro. O juiz de uma
pequena cidade pode tanto homologar a separação consensual
de um casal residente no mesmo local, quanto analisar uma
prisão ilegal realizada por autoridade policial da sua Comarca.
Não pode, no entanto, julgar casos apropriado à Comarca
vizinha.
Em regra, de acordo com a nossa atual jurisdição processual penal, nos moldes do
art. 70 do Código de Processo Penal, a competência é estabelecida pelo lugar em que a
infração for consumada, ou, no caso de tentativa, pelo local em que foi praticado o último
ato de execução (ROCHA, 2020, p. 14).
Há de se perceber a primeira problemática, pois nos crimes cometidos na internet,
o grau de dificuldade encontrado pelas autoridades policiais é imensurável na identificação
do local em que se deu o crime (ROCHA, 2020, p. 14).
Quando ocorre um crime virtual deve-se observar, a princípio, em qual território a
ação ocorreu. No entanto, na internet há uma grande dificuldade em determinar um
território, vez que trata-se de um ambiente global em que pessoas de um país pode
registrar sites em outros países, assim como, estar em um país realizando uma ação
criminosa em outro país (SANTOS, 2021, p. 26).
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já vem comprovado, em alguns julgados,
determinadas diretrizes processuais no âmbito cibernético. A este tema, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que a competência para processar e julgar crimes de racismo
praticado na internet é o do local onde partiram as mensagens de cunho nocivo racista,
conforme anuncia o art. 70 do CPP (ROCHA, 2020, p. 14).
PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RACISMO
APLICADO PORINTERMÉDIO DE MENSAGENS TROCADAS EM
REDE SOCIAL DA INTERNET.USUÁRIOS DOMICILIADOS EM
LOCALIDADES DISTINTAS. INVESTIGAÇÃO DESMEMBRADA.
CONEXÃO INSTRUMENTAL. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA
FIRMADAPELA PREVENÇÃO EM FAVOR DO JUÍZO ONDE AS
INVESTIGAÇÕES TIVERAMINÍCIO. 1. A competência para
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demandar e julgar o crime de racismo praticado na rede
mundial de computadores estabelece-se pelo local de onde
partiram as manifestações tidas por racistas. Precedente da
Terceira Seção. 2. No caso, o método criminal (quebra de sigilo
telemático) teve início na Seção Judiciária de São Paulo e
culminou na identificação de alguns usuários que, embora
domiciliados em localidades distintas, trocavam mensagens em
comunhão virtuais específicas, supostamente racistas. O feito
foi desagregar em outros treze procedimentos, distribuídos a
outras seções judiciárias, sob o fundamento de que cada
manifestação constituía crime autônomo. 3. Não impeditivo
cada mensagem em si configure crime único, há conexão
probatória entre as condutas sob apuração, pois a circunstância
em que os crimes foram praticados - troca de mensagens em
comunidade virtual - provoca o estabelecimento de uma
relação de confiança, mesmo que precária, cujo viés pode
facilitar a identificação da autoria. 4. Caracterizada a conexão
instrumental, firma-se a capacidade pela prevenção, no caso,
em favor do Juízo Federal de São Paulo - SJ/SP, onde as
investigações tiveram início. Cabendo a este comunicar o efeito
do julgamento aos demais juízes federais para onde os feitos
desmembrados foram remetidos, a fim de que restituam os
autos, ressalvada a existência de eventual sentença proferida
(art. 82 do CPP). 5. Confronto conhecido para declarar a
competência do Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção
Judiciária de São Paulo, o suscitante. (CC 116926 SP
2011/0091691-2 Relator(a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/02/2013) (ROCHA, 2020, p. 15).
É válido mencionar aqui a capacidade da Justiça Federal, nas situações de crimes
fronteiriços ou demais crimes federais. É correto que a nossa Constituição Federal, em seu
art. 109, inciso IV, afirmar competência aos juízes federais julgar as infrações praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Assim, capacitado é a Justiça Federal para julgar os crimes cibernéticos
contra a Administração Pública, a exemplo do art. 313-A do Código Penal (inserção de
dados falsos em sistema de informação) (ROCHA, 2020, p. 15).
A infiltração virtual do agente policial deve ser bastante analisada antes de ser
adotada, de modo que deve ser provado que nenhum outro método deu os resultados
esperados. Em vista da infiltração do agente no ambiente criminoso presencial, a infiltração
virtual prevista na Lei 13.441/17, esses riscos são bastante abrandados é um método que
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não proporciona um desgaste físico ao agente (SANTOS, 2021, p. 28 adaptado de WOLFF,
2017).
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O artigo 190-A, incisos I e II, da Lei nº 13.441/17, estabelece expressamente que a
infiltração deverá ser requerida pela autoridade policial ou por membro do Ministério
Público e autorizada por juiz competente e devidamente fundamentada por ele,
estabelecendo ainda os limites da operação. A norma em estudo determina também o
prazo de 90 dias para a conclusão do procedimento, sem prejuízo de eventuais renovações
pelo prazo máximo de 720 dias, demostrada a sua necessidade.
Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o
fim de apurar os crimes previstos nos arts. 240 , 241 , 241A , 241-B , 241-C e 241-D disto Lei e nos arts. 154-A , 217A , 218 , 218-A e 218-B da Prescrição-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) , obedecerá às seguintes
regras:
I – será precedida de autorização judicial adequadamente
circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da
infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público;
II – dar-se-á através requerimento do Ministério Público ou
desempenho de delegado de polícia e conterá a demonstração
de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os
nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando
possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a
identificação dessas pessoas; (PLANALTO, LEI Nº 13.441, DE 8
DE MAIO DE 2017).

Ferronato (2017, p. 36) reitera que diante da subsidiariedade e da excepcionalidade
da infiltração de agentes, os crimes elencados anteriormente fazem parte de um rol
taxativo, ou seja, o meio de investigação em estudo não pode ser utilizado em outros atos
delituosos que não sejam aqueles mencionados.
Silva (2017, p. 61) enfatiza:
O sigilo da autorização judicial e o desconhecimento da
operação de infiltração por parte do investigado mitigam o
princípio constitucional da publicidade, uma vez que a própria
Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, inciso LX que a lei só
poderá limitar a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou interesse social o exigirem.
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Observa-se, portanto, que a ocultação da verdadeira identidade do policial é
fundamental para o bom andamento da investigação, sendo imprescindível para obter a
confiança do investigado.
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2.2.3 Técnicas de recrutamento e investigações
A operação de infiltração policial deve respeitar um plano operacional, uma vez
que se trata de uma técnica de alta complexidade. Portanto, o agente policial deve estar
apto à tarefa, mas deve haver, também, uma movimentação operacional e um aparato
efetivo para que a empreitada obtenha os resultados esperados, com uma equipe
experiente e com o devido suporte ao agente (GUERRA, 2019, p. 27).
O recrutamento começa com a busca de um agente que supre as características
estabelecidas para a missão, surgindo assim um candidato que se enquadra nas
necessidades haverá uma proposta onde o agente escolhido tomará conhecimento e riscos
da missão abordada (GUERRA, 2019, p. 28).
É certo que a operação de infiltração policial deve respeitar um plano operacional,
uma vez que se trata de uma técnica de alta complexidade. Portanto, o agente policial deve
estar apto à tarefa, mas deve haver, também, uma movimentação operacional e um aparato
efetivo para que a empreitada obtenha os resultados esperados, com uma equipe
experiente e com o devido suporte ao agente (SILVA, 2017, p. 35).
De acordo com Pereira (2012, p. 380), o recrutamento é divido em duas etapas, a
captação e a seleção:
La primera fase sería la de reclutamiento, o sea, el instante en
que se decide quién, cómo encontrar y cuál es el perfil debe
presentar la persona que va infiltrarse en una banda criminal. Se
suele afirmar que existen dos procedimientos básicos en esta
fase: la captación y la selección. La primera, llamada "captación",
sería un procedimento en sentido abajo‐arriba, que sitúa su eje
en las peculiaridades de un sujeto (abajo) para sustanciar las
necesidades institucionales (arriba). Esta opción suele partir de
la existencia de un perfil prototípico del candidato, que una vez
encontrado en un sujeto particular acciona iniciativas
institucionales de contacto y propuesta a esta persona
específica.
É certo que a operação de infiltração policial deve respeitar um plano operacional,
uma vez que se trata de uma técnica de alta complexidade. Portanto, o agente policial deve
estar apto à tarefa, mas deve haver, também, uma movimentação operacional e um aparato
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efetivo para que a empreitada obtenha os resultados esperados, com uma equipe
experiente e com o devido suporte ao agente (GUERRA, 2019, p. 27).
3 AS DIFICULDADES BRASILEIRAS NO COMBATE AO CRIME CIBERNÉTICO
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As novas tecnologias trouxeram inúmeros benefícios aos adeptos do ambiente
virtual, contudo, essa era tecnológica também veio acompanhada de malefícios, como a
criação de uma nova modalidade criminosa, surgindo, assim, os crimes cibernéticos. Além
dos bens jurídicos individuais, a criminalidade informática passou a atingir, ainda, os bens
jurídicos difusos, causando um crescente dano à sociedade (FOGLIATTO, 2019, p. 03).
O número de usuários da internet cresce paralelamente ao seu contínuo avanço.
Atualmente, a internet é considerada o maior sistema de comunicabilidade global, isso se
dá pelos vastos recursos que a mesma dispõe aos seus usuários (SANCHES e ANGELO,
2018, p. 04).
Atualmente o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países com o maior
número de usuários da internet, segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento. Importante destacar que a criminalidade cibernética se
expande proporcionalmente à quantidade de usuários dessa rede virtual (SANCHES e
ANGELO, 2018, p. 05).
A Lei 12.737/2012 é a principal lei brasileira quando se trata de crimes informáticos.
Antes de a referida lei ser aprovada, já havia há algum tempo um debate sobre a
necessidade de aprovação de alguma lei que regulamentasse esses crimes (RIBEIRO, 2017,
p. 36).
Em uma análise dos artigos da Lei 12.737/2012 é necessário se fazer alguns
questionamentos. O caput do art. 154-A, que trata da invasão de dispositivos informáticos,
dispõe o seguinte (RIBEIRO, 2017, p. 37):
Art. 154-A. Adentrar dispositivo informático alheio, conectado
ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de
mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem autorização exterioriza ou
tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita. (PLANALTO, LEI 12.737/2012)
A expressão “invadir” repassa uma ideia de força e violência, ou seja, nem toda
aproximação que o agente tiver com o sistema informático será considerado invasão, mas,
muitas vezes, um mero acesso. Dessa forma, se for levar em consideração o termo utilizado,
só seria considerado crime se a invasão ao dispositivo fosse feita através do uso da força.
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Por pressupor uma ação de agressividade, o termo “invasão” não é o tecnicamente mais
correto (RIBEIRO, 2017, p. 37).
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Considerando os ensinamentos de ROSSINI (2004, p. 110):
[...] o conceito de “delito informático” conseguiria ser talhado
como aquela conduta típica e ilícita, constitutiva de crime ou
contravenção, dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva,
praticada por pessoa física ou jurídica, com o uso da
informática, em ambiente de rede ou fora dele, e que afronte,
direta ou indiretamente, a segurança informática, que tem por
elementos a integridade, a disponibilidade a confidencialidade.
A legislação brasileira tem grande dificuldade de acompanhar e manter-se junto a
evolução tecnológica, pois com o decorrer dos dias surge no âmbito digital algo novo e o
legislador não é capaz de caminhar simultaneamente com tais mudanças, e
consequentemente os crimes virtuais são praticados diariamente não sendo punidos
devidamente, hora esta que a morosidade na mutação legislativa se torna aparente. A
essencialidade de tipificação de alguns crimes cibernéticos é clara, mas carece de observar
que a formulação de novas leis deve ser feita com acautelamento, pois são inúmeras as leis
que foram criadas e não foram postas em prática, pois no contexto penal se cria leis para
tudo, sem pensar nas outras áreas para a resolução do problema (LIMA, 2020, p. 28).
Assevera Crespo (2011, p. 161):
Em tempos onde tudo se torna alvo de leis incriminadoras é
preciso ter bom senso e cuidado ao se pretender criar novos
crimes. Todos estão exauridos de verificar a enxurrada de tipos
penais em nosso ordenamento sem que tragam efetiva
contribuição para o convívio em harmonia, para que haja paz
social. Isso se dá pela incriminação indistinta de condutas que,
no mais das vezes, deveriam ser objeto de políticas sociais mais
cuidadosas e de áreas Civil e Administrativa, deixando no ramo
Penal como a última ratio, sempre tão discutida cientificamente,
mas que, na prática, não é observada.
O legislativo Brasileiro explorou a ameaça de forma morosa, e para agir em razão
ao combate dos crimes cibernéticos, não ousou utilizar da mesma velocidade a qual o
crescimento virtual se desenvolveu, acostando a criação de leis e alterando algumas
normas já existentes. Pela falta de atualização na legislação vigente, estes crimes são
praticados rotineiramente e em sua maioria encontram-se impunes, transmitindo a
imagem de que na internet tudo pode ser feito e que os atos ilegais cometidos não serão
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vistos, criando assim uma metáfora conhecida como “internet uma terra sem lei” (LIMA,
2020, p. 28).
As poucas normas penais existentes tratando sobre a criminalidade virtual, em sua
maioria, são vagas e imprecisas, levando a interpretações dúbias e à necessidade de
complementação por outras normas (SILVA, 2020, p. 95).
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CONCLUSÃO
Na esteira posta em desfile, observou-se o quanto a tecnologia avançou muito nas
últimas décadas, tornando-se, em sua maioria, essencial para o dia a dia das pessoas.
Infelizmente, como uma forma mais prática para as pessoas desenvolverem seus afazeres,
abriu margem para criminosos atuarem.
Titulados crimes cibernéticos, ou informáticos, deram aos agentes policiais mais
uma árdua tarefa para combater a ação dos bandidos, criminosos.
Leis foram criadas no intuito de moralizar o combate aos crimes cibernéticos,
porém, ainda que esmiuçadas contenham em seus artigos a tentativa de “combater”, não
é o suficiente para diminuir ou mesmo acabar com o crime em comento.
As Leis nº 12.737/12, 12.850/13, 13.441/17, consideram-se importantes avanços no
combate aos crimes cibernéticos, as quais constituem-se em adaptações, modificações,
melhorias aos Códigos Penal, Processo Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, e
demais leis pertinentes ao que se refere crime cibernético e/ou informático.
O intuito do legislador, ainda que muito desejado, teve sua finalização com
inúmeras falhas, deixando assim a eficácia das leis a desejar.
De todo o exposto, foi possível observar que os agentes policiais que se infiltram
no combate ao crime cibernético precisam estar preparados, o contrário é o que muito se
observa em alguns combates ora iniciados e não finalizados como objetivo inicialmente
lançado. O legislador deve, de todo o modo, persistir para que a legislação brasileira tenha
eficácia a combater os crimes cibernéticos, para que assim as pessoas, num todo, possam
ter segurança em suas tramitações eletrônicas, sem que haja risco de ter invadido o meio
ora utilizado.
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AS MODIFICAÇÕES CORPORAIS EXTREMAS E SUA SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 122 DO
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Resumo: As modificações corporais intencionais têm se apresentado como um fenômeno
complexo na sociedade moderna e sua contextualização requer a compreensão de
parâmetros individuais e coletivos. Elas carregam o sentido de marcas de identidade que
sofrem, ao longo do tempo, alterações que se expressam no próprio corpo. Modificações
corporais extremas podem ser irreversíveis. O eyeball tattoo, as escarificações, os implantes
subcutâneos, as bifurcações, as nulificações e o earpointting são técnicas contempladas na
body modification e sua prática consiste em atender àqueles indivíduos que buscam fugir
ao padrão social, utilizando-se para tanto de elementos e formas que não pertencem ao
corpo humano. A conduta mutilante é praticada pelos bod mods mediante a prestação de
serviço ao modificado no processo equiparado à automutilação. Trata-se, portanto, de
artigo original que tem como objetivo demonstrar que tal conduta se subsuma à conduta
abstratamente descrita no art. 122 do Código Penal Brasileiro, uma vez que atende ao
núcleo do auxílio material, onde o modificador atua prestando verdadeiro auxílio à
automutilação da qual decorre debilidade de membro, sentido ou função. Demonstrou-se
que a automutilação põe em perigo a própria vida e que há o auxílio material dos bod
mods na realização de uma modificação corporal extrema.
Palavras-chave: Nulificação. Escarificação. Body modification. Automutilação. Subsunção
penal.
Abstract: Intentional bodily changes have been presented as a complex phenomenon in
modern society and its contextualization requires an understanding of individual and
collective parameters. They carry the sense of identity marks that undergo, over time,
changes that are expressed in the body itself. Extreme bodily modifications can be
irreversible. The eyeball tattoo, scarifications, subcutaneous implants, bifurcations,
nullifications and earpointting are techniques included in the body modification and its
practice consists of serving those individuals who seek to escape the social pattern, using
elements and forms that do not belong to the human body. The mutilating behavior is
267 Graduanda do curso de Direito no centro Universitário são Lucas de Ji-paraná/RO.
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practiced by bod mods through the provision of service to the modified in the process
equivalent to self-mutilation. It is, therefore, an original article that aims to demonstrate
that such conduct is subsumed to the conduct abstractly described in art. 122 of the
Brazilian Penal Code, since it serves the core of material assistance, where the modifier acts
providing real assistance to self-mutilation from which debility of limb, sense or function
arises. It has been shown that self-mutilation is life-threatening and that there is material
help from bod mods in carrying out an extreme bodily modification.
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Keywords: Nullification. Scarification. Body modification. Self-mutilation. Criminal
subsumption.
Sumário: 1. Introdução. 2. Das Modificações Corporais Extremas (MCE). 3. Da
automutilação e sua relação com a MCE. 4. Do crime previsto no artigo 122 do Código
Penal. 5. Subsunção da “body modification” pelos “bod mod” ao tipo penal previsto no art.
122. 6. Conclusão. 7. Referências.
1. Introdução

As modificações corporais expressam, de modo geral, aquelas transformações
transitórias ou permanentes sofridas pelo corpo. Ao longo da sua vida pode um indivíduo
pratica-las contra si sem sofrer sanção penal alguma, conforme se verifica no princípio da
alteridade. Assim, ações auto lesivas subjetivas não podem ser punidas.
Pesquisas indicam que tais modificações corporais se ramificaram, alcançando um
viés de extremidade. Essa trajetória, deu origem às chamadas Modificações Corporais
Extremas (MCE). Estas consistem naquelas transformações cujo resultado traz consigo a
condição de irreversibilidade causando espanto ao que vê.
Os adeptos das modificações extremas são conhecidos nas mídias sociais como
modificadores ou “bod mods”, expressão reduzida do termo em inglês “body
modification”. O uso desta terminologia é necessário para permitir a pesquisa exata do
conteúdo e obter resultados mais consistentes, tendo em vista a pouca disponibilidade de
estudo científico nas plataformas digitais brasileiras.
O presente estudo busca demonstrar a possibilidade de imputação penal àqueles
que realizam MCE em outros, em razão do dispositivo penal que incrimina o induzimento,
instigação ou auxílio material à automutilação, ou seja, o artigo 122 do Código Penal.
Assim, as escarificações e nulificações, praticadas por terceiro, são amplamente
mencionadas, já que essas técnicas invasivas incluem lesões cortantes na pele e amputação
de membro. Percebe-se aí, a subsunção da conduta de MCE à norma jurídica, considerando
a nova redação do art. 122 do CP.
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A ampliação do caput foi dada pela Lei n° 13.968/2019. Portanto, atualmente, basta
que haja a mera conduta da criação de perigo abstrato no que diz respeito ao induzimento,
à instigação e o auxílio à prática não somente de suicídio, mas também, de automutilação
(BRASIL, 2019).
Em síntese, as práticas de MCE atentam contra a integridade corporal e diante disso
o CP buscou atuar como agente protetor da incolumidade física tratando-a como um bem
jurídico. Dessa forma, pretende-se com este artigo demonstrar que as MCE são condutas
que se subsumam ao previsto no art. 122 do CP.
Para sua elaboração adotou-se análise de conteúdo nos sítios de internet
“https://www.bme.com” e “http://shop.bme.com” combinado a estudo bibliográfico de
fundamento jurídico, bem como artigos publicados em banco de dados da área do Direito.
2. Das Modificações Corporais Extremas (MCE)
O corpo humano tornou-se nos últimos tempos objeto de diversos estudos e
análises, e nesse sentido a civilização Ocidental busca entender a razão pela qual o
indivíduo imputa ao seu corpo transformações, muitas vezes, irreversíveis. Assim, as
modificações corporais intencionais, como, por exemplo, as “[...] perfurações, implantes
estéticos e escarificações” se apresentam como um fenômeno complexo que necessita ser
contextualizado (PIRES, 2019)
Nesse mesmo sentido, tais modificações, quer sejam por atender a ideais ou apenas
modismos, são mais notadas em ambientes urbanos. Neles, o corpo em sua forma natural
já não existe como antes, tornou-se uma construção cultural fortemente condicionada
pelas mídias, onde se observam dois polos: a banalização do corpo e sua supervalorização
(PIRES, 2019)

Para Shuchel (2018) “as modificações corporais sempre foram marcas de
identidade.”
Ademais, as tendências apontam para o surgimento de uma “nova pele” [...] marcada
a ferro, fogo e perfuração”. Essa pele tem a função de comunicar, de representar uma
cultura e é “construída com os artifícios de uma linguagem.” (PIRES, 2019)
O que se observa é que, as modificações feitas intencionalmente no corpo, atendem
a um apelo visual da sociedade cada vez mais moderna e globalizada. Nela, as
características próprias do indivíduo podem ser descartadas, mudadas e construídas ao seu
bel prazer.
Assim, a MCE, ou simplesmente, a body modification, apresenta uma nova realidade
onde o fator natural e o cultural são interligados. O conceito designa “as modificações
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corporais executadas das mais diversas formas – usando-se desde produtos químicos até
intervenções cirúrgicas” (PIRES, 2019)
Diante deste cenário, a body modification atende àquele indivíduo que se utiliza de
“elementos e formas que não possuem correlato com os pertencentes ao corpo humano”
(PIRES, 2019)
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Entendido que há razões individuais e também coletivas que sustentam a prática
das modificações extremas, passa-se à compreensão do contexto legal. Sabe-se que uma
pessoa não pode ser punida por causar mal a si mesmo. De acordo com Estefan (2020, p.
155) este é o sentido do Princípio da alteridade ou transcendentalidade de Claus Roxin.
Significa que não é possível incriminar atitudes puramente subjetivas,
ou seja, aquelas que não lesionem bens alheios. Se a ação ou omissão
for puramente pecaminosa ou imoral, não apresenta a necessária
lesividade que legitima a intervenção do Direito Penal. Por conta
desse princípio, não se pune a autolesão, salvo quando se projeta a
prejudicar terceiros, [...]; a tentativa de suicídio (nosso CP somente
pune a participação no suicídio alheio – art. 122) [...]. (Grifo nosso)
Observe-se que, a ressalva de punibilidade é aplicada ao terceiro que pratica e não
ao agente que sofre a ação.
Vale reforçar que a body modification, é a expressão utilizada para definir a prática
de técnicas de intervenção estética extrema (radical) e pouco convencional. Ela proporciona
o delineamento do corpo alterando sua forma e contorno, mas de forma diversa àquela
praticada exclusivamente por profissional médico em razão da sua recomendação (BRAZ,
2006).

A necessidade do uso do termo em inglês é devida à tentativa de representar com
maior fidelidade a diferença entre uma modificação corporal leve e a discutida neste artigo.
A Body Modification equivale às práticas e técnicas de modificações corporais extremas no
Brasil. É sinônimo para transformações corporais radicais, como, amputações e nulificações.
Para Rodrigues (2011) o desejo de modificar o corpo é justificado por razões
culturais, religiosas ou espirituais, comportamentais e ainda estéticas. A autora menciona
ainda os diversos tipos de modificações corporais extremas disponíveis: a colocação de
implantes subcutâneos; as perfurações com joias; o desenho feito a partir de incisões,
queimaduras, cortes; a amputação de partes de membros do corpo; a suspensão por
ganchos, etc.
Braz (2006) reforça que essas são práticas pouco convencionais de alteração da
forma física e as descreve como a seguir:
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a) Eyeball tattoo (tatuagem feita na esclera do olho, parte branca deste, com outra
cor);
b) Escarificações (método onde se usa o bisturi para formar um padrão a partir de
pequenas incisões);
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c) Implantes subcutâneos (de peças de silicone para efeito tridimensional);
d) Bifurcações (comumente de língua ou genitais onde se divide a ponta em dois);
e) Nulificação (método pelo qual se retira algum membro do corpo, como dedo,
umbigo, mamilo) e
f) Earpointting (procedimento que equivale a criar “orelhas de elfo”).
Essas técnicas de modificação corporal criam “novas formas, texturas e cores”, que
alteram, dividem e amputam membros e partes do corpo, acrescentam e introduzem
“elementos novos, feitos de materiais distintos, terminam por fazer com que o corpo se
torne diverso e surpreendente.” (PIRES, 2019, p. 15)
Pesquisando a expressão “body modification” no mundo virtual chamou atenção a
quantidade de técnicas apresentadas no site especializados “www.bmezine.com” (fundado
em 1994 no Canadá). Para acesso a todo o conteúdo é preciso ser maior de idade e
registrar-se no site. Nele, as modificações são apresentadas por categoria, valendo
mencionar para fins didáticos apenas a categoria “Body Modification Extreme (BME)” que
inclui a subcategoria “surgical” (cirúrgica) e nela estão as técnicas de amputações. O site
oferece ainda a venda de diversos artigos utilizados nas modificações corporais (BME,
2021).
Atualmente no Brasil uma das principais referências encontradas quando o tema é
modificação corporal extrema é Fernando Franco de Oliveira, conhecido nacionalmente
como o homem “Caveira” que é tatuador e possui 99% do seu corpo tatuado. Em março
deste ano ele optou por bifurcar a língua, alterar o formato das orelhas para assemelharse a um “Orc”, limar os dentes para que pareçam os de um vampiro, implantar chifres na
cabeça e mutilar o nariz, tudo no intuito de parecer-se a uma caveira, como na imagem
abaixo. A justificativa para a realização de tais procedimentos é dada por ele como a
necessidade de ser diferente porque é pobre e não estando relacionada a crenças ou
religiões (GLOBO, 2021)
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FIGURA 1 H OMEM "C AVEIRA "

Fonte: https://g1.globo.com
Outra referência de MCE é a “mulher demônia” e seu marido o “Diabão”, Carol
Praddo e Michel Praddo, respectivamente, afirmam que as modificações corporais
surgiram como uma tentativa de fugir do padrão social. Ela implantou chifres na testa
(implantes transdermais, onde a parte permanente fica dentro da pele e a outra fora dela),
ambos pigmentaram os olhos (eyeball tattoo), dividiram a língua (tongue Split), enquanto
ele realizou, ademais dos já citados, a remoção de parte do nariz, o corte das orelhas e o
alongamento dos dentes (GLOBO, 2020).

FIGURA 2 - M ULHER DEMÔNIA E D IABÃO
FONTE: HTTPS://G1.GLOBO .COM

Para Galvério (2019, p. 15) as referidas “corporalidades vistas como “diabólicas” são
encontradas em “qualquer notícia que traga o assunto da modificação corporal extrema.”
Como se percebe algumas modificações corporais são extremas e denotam
complexidade no processo de realização. Geralmente, tais MCE são realizadas por
395

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1044 de 30/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

indivíduo com experiência na atividade, em locais como: estúdios de body piercing,
convenções de tatuagens, boates ou casas noturnas por um indivíduo que é denominado
modificador corporal (bod mod) e tais procedimentos, de maneira geral, idealizam criar
uma estética alternativa, de afirmar a diferença ou chocar pela aparência (BRAZ, 2006)
No universo das modificações extremas os praticantes dessas técnicas valem-se do
termo medicalização para transmitir a ideia de segurança do processo. Incluem
recomendações de preparo e cuidado antes e depois do procedimento, como a adoção de
práticas de higiene. Também alertam para a qualificação do profissional, cujo
conhecimento deve alcançar as áreas de anatomia, biossegurança e primeiros socorros. O
termo medicalização é utilizado no intuito de deixar claro ao indivíduo que fará uma
modificação corporal extrema os riscos do ato.
Neste ponto, vale realçar os riscos advindos dos implantes: “infecção ou absorção
dos tecidos, contaminação da superfície, incompatibilidade biológica, deslocamento,
pressionamento de nervos e músculos, bem como alergias a anestesia.” (BRAZ, 2006, p. 80)
Em estudo realizado ainda na década de 90, verificou-se que a adesão aos adornos
invasivos, permanentes ou não-normativos se apresentava como um problema social e que
seus adeptos poderiam estar no caminho da automutilação em decorrência de doença
mental cumulada (Piits, 1999 apud Braz, 2006).
Outra pesquisa de campo sobre o tema da MCE conclui que há uma “relação entre
as modificações e o preconceito social vivido pelos indivíduos”, situação constatada a partir
da “percepção dos participantes [...] os sujeitos sofrem com as consequências dos estigmas
agregados às modificações corporais em vários âmbitos de suas vidas; profissionalmente,
socialmente [...] (CORREIA, 2019, p. 24)
No mesmo sentido, em geral, os modificadores (bod mod) que realizam
procedimentos, como por exemplo, a nulificação de parte de um membro, estão violando
o texto da Constituição Federal do Brasil, que trata em seu título II dos direitos e garantias
fundamentais, especificamente o contido no capítulo I (Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos), inciso XIII: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;” (MANOLE, 2019) grifo
nosso
Depreende-se do exposto que é fundamental que o trabalho destes modificadores
esteja regulamentado por lei, caso contrário, a atuação dele no mercado de trabalho, sem
o devido registro nos órgãos competentes, pode ser configurado como exercício ilegal da
profissão, portanto, uma contravenção penal. Assim, o Decreto Lei 3.688 de 1941 (Lei das
Contravenções Penais) em seu art. 47 define pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses,
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ou multa; à quem “Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem
preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício” (CORECON, 2021).
Portanto, os “mods” que realizam, principalmente, escarificações e nulificações, não
atuam num campo próprio e carecem de formação oficial que os regule, fato que contribui
para as tentativas políticas e institucionais de tornar atuação criminosa (MELO, 2019)
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3. Da automutilação e sua relação com a MCE
Em sentido geral, mutilar remete à ideia de cortar, extirpar, machucar, entre outros.
Logo, a automutilação carrega o conceito de alguém que produz danos contra si próprio.
E nesse sentido a pesquisa para o descritor automutilação resulta no seguinte
conceito: “ato de lesar o próprio corpo, até o ponto de cortar ou destruir permanentemente
um membro ou outra parte essencial do corpo.” (BVS, 2021)
Guaragni (2020) acrescenta que “mutilar significa cortar ou danificar algo.
Automutila-se, nesse sentido, aquele que corta ou lacera partes do próprio corpo, podendo
ou não chegar a amputá-las.”
Embora este estudo não pretenda discutir os motivos causadores da ação de
automutilar-se, é valido mencionar que estudiosos acreditam que a automutilação pode
ser um fenômeno comportamental ou ainda, um sintoma de transtorno psiquiátrico. A
discussão a respeito dos motivos que levam uma pessoa a automutilar-se considera a
classificação do comportamento automutilante (CA), em suas categorias, a saber: CA
Estereotipado, CA Maior, CA Compulsivo e CA Impulsivo (ABREU, 2011).
Neste ponto, vale dizer que o comportamento automutilante maior vai de encontro
às práticas de MCE, conforme descreve o autor:
CA Maior: inclui formas de auto ferimento graves, que colocam, de
maneira recorrente, a vida do paciente em risco, causando danos
irreversíveis como castração, enucleacão e amputação de
extremidades. [...] (grifo nosso)
Algumas modificações corporais extremas, como a colocação de implantes
subcutâneos; as perfurações com joias; o desenho feito a partir de incisões, queimaduras,
cortes (escarificações); a amputação de partes de membro (nulificações) entre outros,
causam danos irreversíveis ao ser humano e caracterizam conduta automutilante maior
que requer a ajuda de terceiro para realiza-la. Essa ajuda pode ser entendida como
prestação de auxilio material, conduta que pode ser subsumada ao art. 122 do CP
brasileiro.
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4. Do crime previsto no artigo 122 do Código Penal
A Lei n° 13.968 de dezembro de 2019 ampliou o previsto no art. 122 do CP.
Anteriormente, o caput dizia ser crime: “induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestarlhe auxilio para que o faça”, decorrendo do ato a pena de reclusão variável entre um a seis
anos (IBCCRIM, 2020)
Com a redação dada pela mencionada Lei, o artigo 122, caput, incluiu o termo
automutilação e, de acordo às qualificadoras, alterou as penas de reclusão, conforme cita
Jalil (2021, p.363):
Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação
Nomen juris com redação dada pela Lei n. 13.968, de 26.12.2019.
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar
automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
[...]
§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão
corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º
do art. 129 deste Código:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

[...]
Observe-se que a conduta de induzir, instigar ou prestar auxílio material à pratica
de automutilação, tornou-se criminosa no país em 2019, com pena de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos de reclusão, nos casos da prática de um destes verbos mencionados,
independentemente de resultado naturalístico que, existindo, qualifica o crime conforme
se depreende do dispositivo retro transcrito.
É, por conseguinte, um crime misto alternativo que reúne três núcleos (induzir,
instigar, prestar auxílio), bastando que o agente ativo pratique apenas um, para que haja a
consumação do crime.
Neste pensamento, a conduta do “modificador” nos processos de escarificação e
nulificação, se subsuma ao tipo penal do artigo em análise, tendo em vista o auxílio material
398

www.conteudojuridico.com.br

prestado na realização de tais procedimentos mutiladores. Tais ações podem se enquadrar
no disposto pelos §§1º e 2º do art. 129 do CP, conforme menciona Nucci (2020, p. 691),
merecendo especial destaque os incisos III e IV, respectivamente, que citam a “III debilidade permanente de membro, sentido ou função; IV - deformidade permanente.”
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Assim, por exemplo, na nulificação (remoção) de um dedo ocorre a debilidade de
um membro (a mão), uma vez que o dedo é parte da mão; com a remoção da ponta do
nariz, pode ocorrer a diminuição do sentido do olfato e da função respiratória; na
bifurcação da língua poderá ocorrer alteração da função mastigatória; além da alteração
estética que caracteriza deformidade permanente em grande parte destes procedimentos
etc.
5. Subsunção da “body modification” pelos “bod mod” ao tipo penal previsto no art.
122
O campo da body modification é cercado de questionamentos que buscam revelar
o sentido de uma modificação corporal extrema. Trata-se de assunto delicado e
estreitamente relacionado ao posicionamento do ser humano na sociedade. Nesse sentido,
Melo (2019) conclui que:
“Além de configurarem uma experiência estética que foge do padrão
de beleza difundidos na sociedade, essas práticas são executadas por
profissionais especializados denominados modificadores que, em
sua maioria, não possuem formação na área da saúde,
desenvolvendo, assim, um campo próprio de atuação e intervenção
no corpo ainda não regulamentado e cerceado por tentativas
político-institucionais de criminalização”
A configuração da estética é atribuída devido ao fato de que uma MCE não é
terapêutica, não visa ao tratamento, mas sim à alteração da forma padrão aceita. Neste
ponto, é válido ressaltar ainda que, por se tratar de prática proibida, é difícil encontrar com
facilidade profissionais que anunciam seu trabalho como bod mod (CREMONINI, 2018)
Desse modo, é necessário pesquisa refinada (nas diversas mídias digitais como
instagram, facebook, google e outros, além de estúdios de tatuagem) quando se deseja
fazer um procedimento como o eyeball tattoo, escarificação ou nulificação. Isso porque, as
referidas ações de modificação corporal extrema praticadas pelos modificadores (bod
mod), resultam em mutilações que para a maioria da sociedade choca.
Assim, a adequação ou subsunção da body modification ao referido artigo
contempla a estrutura tridimensional do Direito. Neste caso, uma dimensão não existe sem
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a outra, ou seja, o fato, o valor e a norma “coexistem numa unidade concreta” (Reale, 2012,
p. 59). Assim, a tridimensionalidade do Direito demonstra:
[...] que eles correspondem a três aspectos básicos, discerníveis em
todo e qualquer momento da vida jurídica: um aspecto normativo (o
Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto
fático (o Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica)
e um aspecto axiológico (o Direito como valor de Justiça).
Cabe ressaltar que os aspectos a que se refere o jurista “se implicam e se exigem
reciprocamente”. Logo, no caso da ação dos “modificadores” o fato (a conduta dos bod
mods) põe em perigo a vida do modificado (valor) sendo necessário o uso da norma legal
para assegura-lo.
A norma não se aplica ao induzimento e à instigação às MCE, considerando que o
indivíduo busca ajuda de terceiro para tornar realidade sua ideia. Desse modo, em uma
mutilação causada pelo modificador, por exemplo, não há que se falar em lesão corporal
dolosa uma vez que não houve a vontade livre e consciente de lesionar o modificado,
também não houve lesão corporal culposa porque a conduta não ocorreu por falta de
dever de cuidado. Neste caso, houve uma conduta do modificador que se converte em
verdadeiro auxilio material à automutilação pretendida pelo modificado.
Na prática da body modification “há a proximidade física entre quem recebe e quem
aplica a modificação; há a manipulação, que sempre interferirá dentro do contorno que
separa o que é interno do que é externo: a pele.” (PIRES, 2019, p. 18)
Assim, o modificador que realiza um procedimento de eyeball tattoo, escarificações,
implantes subcutâneos, bifurcações, nulificação, earpointting, pratica condutas que se
enquadram no art. 122 como qualificadoras previstas no art. 129 §1° e §2°, por causarem
debilidade permanente de membro e deformidade permanente.
Quanto à subsunção, Estefam (2020, p. 242), explica que deve haver uma relação
entre o ato concreto e o previsto na norma:
[...]Trata-se de uma relação de encaixe, de enquadramento. É o
adjetivo que pode ou não ser dado a um fato, conforme ele se
enquadre ou não na lei penal e lesione ou exponha a risco um valor
fundamental protegido pela norma penal (vida, patrimônio, meio
ambiente, liberdade sexual etc.)

O verbete é definido por Luz (2019, p. 352) como:
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Ato ou efeito de subsumir, isto é, incluir um fato ou uma norma em
outra norma de maior alcance. Enquadramento do caso concreto à
norma legal em abstrato aplicável. Adequação de uma conduta ou
de fato concreto à norma jurídica.
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Isto posto, MCE (body modification), como as nulificações e escarificações,
correspondem a mutilações realizadas pelos modificadores (bod mods) que se adequam
(subsumam-se) à conduta abstratamente descrita no art. 122 do CP, tendo em vista tal
conduta atender ao núcleo do auxílio material, onde o modificador atua prestando
verdadeiro auxílio à automutilação.
Quanto à sua tipicidade vale reforçar o entendimento de crime misto alternativo, no
qual basta que se pratique uma das ações previstas: ou o induzimento, ou a instigação, ou
prestação de auxílio material para a MCE e estará configurado o previsto no art. 122, caput,
do CP, sendo condições qualificadoras de aumento da pena se do resultado gerar lesão
grave conforme dispõe o art. 129 §§ 1º e 2º da mesma lei.
Destarte, o Direito tem por finalidade maior regular as relações sociais e nesse
sentido a nova redação do art. 122 do CP mediu o fato (automutilação) e o valorou. A
conduta da body modification, subsumada ao artigo supra citado, é reprovada por grande
parte da sociedade contemporânea.
Neste sentido, as mutilações extremas são irreversíveis e repugnantes ao
expectador, causam “espanto, surpresa e repulsa”, ademais de serem vistas como reflexo
de um comportamento “doentio ou patológico” (GAVERIO, 2019, p. 15)
Aqui, cabe mencionar que a MCE se tem apresentado como um ato de resistência e
protesto, carregado de limitação, de empobrecimento, de desumanização. É também uma
forma de protesto. O modificado expressa o desejo de distanciar-se da aparência humana
que denota a aversão ao que é estabelecido como um padrão pela sociedade. Nesse
sentido, percebe-se uma necessidade primeira do modificado de chocar pela aparência e
também uma busca por vencer a percepção torpe e as relações rompidas, alienadas e
reificadas (TOMAZZETI, 2021)
6. Conclusão
O tema das modificações corporais extremas é ainda pouco estudado pela
comunidade científica no Brasil. Assim, este artigo primou por reunir informações que
possibilitem ao leitor uma visão ampla do assunto, expondo conceito e formas de MCE,
bem como a sua estreita relação com a automutilação.
Dessa forma, apresentou-se ao longo do estudo que procedimentos como o eyeball
tattoo, a escarificação e a nulificação são técnicas da chamada Body Modification invasivas,
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mutiladoras e proibidas, gerando certa dificuldade de um indivíduo alheio ao mundo das
modificações em acessar os realizadores de tais procedimentos.
Sendo assim, alcançou-se o objetivo de demonstrar a subsunção da conduta dos
bod mods, quando da prestação do auxílio material, no que diz respeito à automutilação.
Restou demonstrado que as técnicas que incluem cortes e amputação de partes de
membro se assemelham aos resultados obtidos com a mutilação, quais sejam, debilidade
e perda da função.
Neste caso, a subsunção é dada com base no previsto pelo artigo 122 do CP
brasileiro, cuja redação sofreu alteração no ano de 2019, no intuito de prever punição para
aquele que induza, instigue ou preste auxilio ao suicídio ou automutilação.
Por fim, reitera-se que a atuação dos modificadores sobre os modificados, ainda
que estes consintam quanto a realização dos procedimentos, aqueles que o praticam
exercem de forma clandestina a atividade mutiladora dando condições para que sofram as
devidas sanções legais previstas atualmente pelo CP.

Trata-se, portanto, de tema complexo que permeia a subjetividade individual e a
tentativa do Direito de preservar a vida por meio da legislação. Neste caso, o modificado
não será punido por dispor do seu corpo livremente, mas sim, o terceiro que o auxilia.
Destarte, a gravidade da conduta do bod mod possibilita a subsunção ao artigo 122 do
referido CP.
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Diante da proximidade do ano eleitoral, os agentes públicos precisam ser
cautelosos para que seus atos não venham a provocar qualquer desequilíbrio na isonomia
necessária entre os candidatos, nem violem a moralidade e a legitimidade das eleições.
Com efeito, a Lei Federal n° 9.905/1997 (Lei das Eleições) traz regras que devem
ser observadas pelos agentes públicos, vedando-se condutas que possam, de algum modo,
interferir na normalidade e igualdade de chances entre os concorrentes nas eleições.
No presente artigo, será analisada se a vedação prevista no art. 73, V, da Lei das
Eleições se aplica também à prorrogação do vínculo de servidores contratados por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.
Nesse prumo, convém transcrever a vedação eleitoral em comento:
Lei n.º 9.504/1997
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)

V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem
justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação
ou dispensa de funções de confiança;
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b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público,
dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência
da República;
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c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados
até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia
e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e
de agentes penitenciários;
Conforme se observa, o alcance da proibição insculpida no inciso V do art. 73
da Lei das Eleições é bastante amplo, de modo a impossibilitar a nomeação, contratação
servidores públicos ou admissão sob qualquer forma de servidor público. Por ter uma
abrangência amplíssima, é que se entende que a vedação se aplica a servidores públicos
estatutários, empregados públicos e servidores temporários.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de que as
contratações e demissões de servidores temporários também são vedadas pela lei no prazo
de restrição, conforme se observa da ementa do Acórdão n° 21.167, de 21.08.2003, rel. Min.
Fernando Neves:
Embargos de declaração - Contradição - Inexistência.
1. A contratação e demissão de servidores temporários constitui, em
regra, ato lícito permitido ao administrador público, mas que a lei
eleitoral torna proibido, nos três meses que antecedem a eleição até
a posse dos eleitos, a fim de evitar qualquer tentativa de manipulação
de eleitores.
2. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição
Federal, possui regime próprio que difere do provimento de cargos
efetivos e de empregos públicos mediante concurso e não se
confunde, ainda, com a nomeação ou exoneração de cargos em
comissão ressalvadas no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, não estando
inserida, portanto, na alínea a desse dispositivo.

3. Para configuração da conduta vedada pelo art. 73 da Lei das
Eleições, não há necessidade de se perquirir sobre a existência ou não
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da possibilidade de desequilíbrio do pleito, o que é exigido no caso
de abuso de poder.
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4. As condutas vedadas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 podem vir a caracterizar,
ainda, o abuso do poder político, a ser apurado na forma do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, devendo ser levadas em conta as circunstâncias,
como o número de vezes e o modo em que praticadas e a quantidade de
eleitores atingidos, para se verificar se os fatos têm potencialidade para
repercutir no resultado da eleição.
5. O uso da máquina administrativa, não em benefício da população,
mas em prol de determinada candidatura, reveste-se de patente
ilegalidade, caracterizando abuso do poder político, na medida em
que compromete a legitimidade e normalidade da eleição.
6. Embargos rejeitados.
(TSE - Acórdão nº 21167 de 21/08/2003)
Diante dessa norma proibitiva, questiona-se a possibilidade de renovar contrato
de servidor temporário que fora firmado antes dos 3 (três) meses que antecedem as
eleições, mas cuja vigência está prevista para se encerrar durante o período eleitoral.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já sedimentou o entendimento de
que a renovação de contratos de servidores públicos temporários, nos três meses que
antecedem as eleições, também configura conduta vedada a atrair a incidência do art. 73,
inciso V, da Lei no 9.504/1997.
Isso porque a renovação contratual também se encontra contida no campo
semântico do verbo “contratar”, visto que, na realidade, o contrato por prazo determinado
é extinto e substituído por um novo; este, ainda que venha a ter o mesmo conteúdo,
constitui novo vínculo entre as partes contratantes.
Portanto, a jurisprudência do TSE não faz distinção entre contratação originária
e prorrogação dos contratos temporários, estando ambas as situações proibidas pelo art.
73, inciso V, da Lei no 9.504/1997. Confira-se:

“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NOVO VÍNCULO DE DIREITO PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
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TSE. OBRAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE DE INAUGURAÇÃO. NATUREZA
OBJETIVA DA CONDUTA VEDADA. PROVIMENTO.
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1. A renovação de contratos de servidores públicos temporários, nos três
meses que antecedem as eleições, configura conduta vedada, nos termos do
art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997.

2. Teleologicamente, a conduta vedada do art. 73, inciso V, da Lei das Eleições
busca evitar que o agente público abuse da posição de administrador para
auferir benefícios na campanha, utilizando os cargos ou empregos públicos,
sob sua gestão, como moeda de troca eleitoral. Sendo assim, é indiferente
que se trate de contratação originária ou de renovação, pois a ‘promessa de
permanência’ no cargo pode ser tão quanto ou ainda mais apelativa que a
promessa de contratação.
3. A renovação contratual, ao modo de prorrogação, encontra-se contida no
campo semântico do verbo ‘contratar’, pois, na realidade, o contrato por
prazo determinado é extinto e substituído por um novo; este, ainda que
venha a ter o mesmo conteúdo, constitui novo vínculo entre as partes
contratantes.
4. A contratação de servidores por tempo determinado pressupõe
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da
CF/88). Após cada período, a necessidade de contratação e o excepcional
interesse público devem ser reavaliados, de forma a fundamentar a
renovação dos contratos. Portanto, a renovação constitui ato administrativo
diverso da contratação originária, com fundamentação nova e atualizada, não
podendo ser considerada mera extensão de vínculo anterior.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não faz distinção entre a
contratação originária e a renovação dos contratos temporários. Precedente.
6. O legislador excepcionou a regra apenas para os casos em que a
contratação seja necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do
Poder Executivo (art. 73, inciso V, alínea "d", da Lei nº 9.504/1997). Nesse
sentido, não está contida na ressalva legal a contratação de temporários para
o trabalho em obras que já se estendem há mais de dois anos, ainda que
venham a se destinar, posteriormente, a serviço essencial.

7. O conceito de ‘serviço público essencial’ é interpretado pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral de maneira restritiva, abarcando apenas
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aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população.
Exclui-se, portanto, a contratação de profissionais das áreas de educação e
assistência social. Precedentes.
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8. Embora os serviços de educação sejam de relevante interesse público, o
legislador optou por critério diverso para excepcionar a regra do art. 73,
inciso V, da Lei das Eleições. Não pode o julgador, diante da opção legislativa,
substituí-la por regra que, em seu juízo, lhe parece mais justa ou adequada,
sob pena de ofensa ao princípio democrático (art. 2º da CF/88). 9. A análise
consequencialista da decisão judicial não pode conduzir à negativa de
aplicação da lei vigente. O chefe do Poder Executivo possui inúmeras
alternativas durante sua administração, devendo a responsabilidade pela
programação da gestão abarcar a duração dos contratos firmados e a
existência de condutas vedadas durante o curso do mandato.
10. As condutas vedadas são cláusulas de responsabilidade objetiva,
dispensando a comprovação de dolo ou culpa do agente. Dispensam, por
igual razão, a análise da potencialidade lesiva para influenciar no pleito.
Precedente.
11. Tendo em vista o reconhecimento da baixa gravidade da conduta, a
sanção pela prática de conduta vedada deve ser fixada no mínimo legal, em
homenagem ao princípio da proporcionalidade.
12. Recurso provido para condenar o recorrido Roberto Bandeira de Melo
Barbosa pela prática de conduta vedada, com a imposição de multa.”
(Ac. de 13.8.2019 no REspe nº 38704, rel. Min. Edson Fachin.)
É importante registrar que a contratação (ou prorrogação de contratos) de
servidores temporários não se enquadra, via de regra, nas hipóteses excepcionais
permitidas nas alíneas do inciso V do art. 73, uma vez que não se tratam de cargos em
comissão, nem tampouco são nomeados mediante aprovação em concurso público
homologado até os três meses que antecedem o pleito.
Por outro lado, uma das exceções previstas na lei diz respeito à admissão de
servidores públicos, mesmo no “período crítico” (3 meses antes da eleição), quando se
tratar de “nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável

de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder
Executivo” (alínea “d” do inciso V do art. 73).

Convém esclarecer que o conceito de “serviço público essencial” é interpretado
pela jurisprudência do TSE de maneira restritiva, “abarcando apenas aqueles relacionados
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à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Exclui-se, portanto, a contratação de
profissionais das áreas de educação e assistência social” (TSE - REsp nº 387-04/2016, DJe
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de 113/8/2019, rel. Min. Edson Fachin; e REsp 25.763, DJe de 12/12/2006, rel. Min. Carlos
Ayres Britto).
Em outras palavras, o TSE possui jurisprudência de que o conceito de “serviço
público essencial” presente na alínea “d” do inciso V do art. 73 da Lei das Eleições não
possibilita a contratação de profissionais da área de educação e assistência social, mas
somente aqueles serviços relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população.
Assim, somente poderão ser prorrogados durante o período eleitoral os
contratos temporários necessários à instalação ou funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais – relativos à sobrevivência, saúde ou segurança da população -, desde
que haja prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo.
É de se concluir, portanto, que a renovação de contrato temporário no intervalo
compreendido nos três meses que antecedem à eleição até a posse dos eleitos deve ser
considerada nula de pleno direito, a fim de evitar qualquer tentativa de manipulação de
eleitores. Por conseguinte, os contratos temporários que findarem sua vigência durante o
prazo proibitivo estarão encerrados e não gerarão mais direitos e obrigações, salvo,
estritamente, a exceção prevista do art. 73, V, alíneas “d”.
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