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Durante a pandemia do novo coronavírus, vimos nascer uma série de inovações
ligadas à Inteligência Artificial (IA). Um exemplo foi o projeto “IACOV-BR: Inteligência
Artificial para Covid-19 no Brasil”, do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), que desenvolve
algoritmos de machine learning (aprendizagem de máquina) para antecipar o diagnóstico
e o prognóstico da doença e é conduzido com hospitais parceiros em diversas regiões do
Brasil para auxiliar médicos e gestores.
Já uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com
a Rede D’Or e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), apontou, em fase piloto, ser
possível identificar de forma rápida a gravidade dos casos de infecção por SARS-CoV-2
atendidos em pronto socorro lançando mão da IA para realizar a análise de diversos
marcadores clínicos e de exames de sangue dos pacientes.
Esses são apenas dois – e nacionais – de uma infinidade de cases que mostram
como o desenvolvimento e aprimoramento da IA pode ser benéfico para a sociedade.
Temos que ressaltar, contudo, que a tecnologia é a famosa faca de dois gumes. De um
lado, faz a humanidade avançar, otimiza processos, promove disrupções. De outro, cria
divergências, paradoxos e traz problemas e dilemas que antes pareciam inimagináveis.
Em 2020, por exemplo, o departamento de polícia de Detroit, no Centro-Oeste dos
Estados Unidos, foi processado por prender um homem negro identificado
erroneamente por um software de reconhecimento facial como autor de um furto.

Ainda, um estudo publicado na revista Science em outubro de 2019 apontou que
um software usado em atendimentos hospitalares nos EUA privilegiava pacientes brancos
em detrimento de negros na fila de programas especiais voltados ao tratamento de
doenças crônicas, como problemas renais e diabetes. A tecnologia, segundo os
pesquisadores, tinha sido desenvolvida pela subsidiária de uma companhia de seguros e
era utilizada no atendimento de, aproximadamente, 70 milhões de pacientes.
Mais recentemente, já em 2021, a startup russa Xsolla demitiu cerca de 150
funcionários com base em análise de big data. Dados dos colaboradores foram avaliados
9

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

em ferramentas como o Jira – software que permite o monitoramento de tarefas e
acompanhamento de projetos –, Gmail e o wiki corporativo Confluence, além de conversas
e documentos, para classificá-los como “interessados” e “produtivos” no ambiente de
trabalho remoto. Os que ficaram aquém do esperado foram desligados. Controverso, no
mínimo, vez que houve a substituição de uma avaliação de resultados pelo simples
monitoramento dos funcionários.
Novamente, esses são apenas alguns exemplos em um mar de diversos outros
envolvendo polêmicas similares, cuja realidade demonstra que os gestores não estão
preparados para lidar. O estudo “O estado da IA responsável: 2021”, produzido pela FICO
em parceria com a empresa de inteligência de mercado Corinium, apontou que 65% das
organizações não conseguem explicar como as decisões ou previsões dos seus modelos
de IA são feitas. A pesquisa foi elaborada com base em conversas com 100 líderes de
grandes empresas globais, inclusive brasileiros. Ainda, 73% dos entrevistados afirmaram
estar enfrentando dificuldades para conseguir suporte executivo voltado a priorizar a ética
e as práticas responsáveis de IA.
Softwares e aplicativos de Inteligência Artificial, que envolvem técnicas como big
data e machine learning, não são perfeitos porque, justamente, foram programados por
seres humanos. Há uma diferença, que pode até parecer sutil à primeira vista, entre ser
inteligente e ser sábio, o que as máquinas, ao menos por enquanto, ainda não são. Em um
mundo algorítmico, a IA responsável, pautada pela ética, deve ser o modelo de governança.
Ao que tudo indica, entretanto, como demonstrou o estudo da FICO, é que tanto
executivos como programadores não sabem como se guiar nesse sentido.
É aqui que entra a importância dos marcos regulatórios, que jogam luz sobre um
tema, procuram prevenir conflitos e, caso estes ocorram, demonstram como os problemas
devem ser solucionados.
Assim como ocorreu em relação à proteção de dados pessoais, a União Europeia
busca ser protagonista e se tornar modelo global na regulação da IA. Por lá, o debate ainda
é incipiente, mas já envolve pontos como a criação de uma autoridade para promover as
normas de IA em cada país da União Europeia (EU). A regulação também mira o IA que
potencialmente coloque em risco a segurança e os direitos fundamentais dos cidadãos,
além da necessidade de uma maior transparência no uso de automações, como chatbots.
No Brasil, o Marco Legal da Inteligência Artificial (Projeto de Lei 21/2020) já está
em tramitação no Congresso Nacional, para o qual o regime de urgência, que dispensa
algumas formalidades regimentais, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Além de toda
a problemática envolvendo a falta de uma discussão aprofundada sobre o tema no
Legislativo, o substitutivo do projeto se mostrou uma verdadeira bomba quanto à
responsabilidade, trazendo que:
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“(...) normas sobre responsabilidade dos agentes que atuam na
cadeia de desenvolvimento e operação de sistemas de inteligência
artificial devem, salvo disposição em contrário, se pautar na
responsabilidade subjetiva, levar em consideração a efetiva
participação desses agentes, os danos específicos que se deseja
evitar ou remediar, e como esses agentes podem demonstrar
adequação às normas aplicáveis por meio de esforços razoáveis
compatíveis com padrões internacionais e melhores práticas de
mercado”.
Enquanto a responsabilidade objetiva depende apenas de comprovação de nexo
causal, a responsabilidade subjetiva pressupõe dolo ou culpa na conduta. Significa que
agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e operação de sistemas de IA somente
responderão por eventuais danos causados por esses sistemas se for comprovado que eles
desejaram o resultado danoso ou que foram negligentes, imprudentes ou imperitos.
Ademais, quem são tais agentes? Não há quaisquer definições sobre quem seriam esses
operadores.
Na pressa de regular, corre-se o risco de termos, assim como diversas outras leis
de nosso país, uma legislação “para inglês ver”, que mais atrapalha do que ajuda; que em
vez de fazer justiça, é, na verdade, injusta. Por enquanto, no Brasil, não se tem registros de
casos como os trazidos no início do texto, mas, invariavelmente, haverá. É apenas questão
de tempo. E quando isso ocorrer, o risco que correremos é o de termos em mãos uma
legislação incompatível com os preceitos constitucionais, que não protegem o cidadão,
mas o tornam ainda mais vulnerável.
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RESUMO: A cegueira deliberada é de origem inglesa e foi criada no final do século XIX
adotando o sistema Commow Law e se perfaz quando o agente cria conscientemente uma
barreira para evitar ter ciência de qualquer característica suspeita sobre a procedência de
suas ações ou omissões. Com intuito de compreender os argumentos fáticos e jurídicos
aplicados à esta teoria, foi realizado estudo através de documentação indireta - com
observação sistemática, abrangendo a pesquisa bibliográfica de fontes primárias e
secundárias, além de documentação oficial. A finalidade da pesquisa é abordar os aspectos
doutrinários da teoria da cegueira deliberada, seu conceito, origem e evolução, bem como,
analisar os casos emblemáticos na jurisprudência brasileira em que a Teoria foi empregada.
Além disso, a análise crítica da teoria da cegueira deliberada frente ao ordenamento
jurídico pátrio, tendo em vista sua similitude com o dolo eventual. Outrossim, a análise dos
requisitos que foram utilizados nas decisões do juízo para aplicar esta teoria e verificar sua
compatibilidade com o dolo eventual. E por fim, demonstrar que há possibilidade de sua
aplicação no direito brasileiro sem que haja desrespeito à essência da lei, visando reduzir
o indíce de impunidade e confirmar a eficácia da lei penal.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria da cegueira deliberada. Dolo eventual. Lava-Jato.
ABSTRACT: Deliberate blindness is of English origin and was created in the late 19th
century by adopting the Commow Law system and is achieved when the agent consciously
creates a barrier to avoid being aware of any suspicious characteristics about the origin of
his actions or omissions. In order to understand the factual and legal arguments applied to
this theory, a study was carried out through indirect documentation - with systematic
observation, including bibliographic research of primary and secondary sources, in addition
to official documentation. The purpose of the research is to address the doctrinal aspects
of the theory of deliberate blindness, its concept, origin and evolution, as well as to analyze
the emblematic cases in Brazilian jurisprudence in which the theory was used. In addition,
the critical analysis of the theory of deliberate blindness in the face of the Brazilian legal
system, in view of its similarity with eventual intent. Also, the analysis of the requirements
that were used in the court's decisions to apply this theory and verify its compatibility with
the eventual intent. And finally, to demonstrate that there is a possibility of its application
in Brazilian law without disregarding the essence of the law, aiming to reduce the rate of
impunity and confirm the effectiveness of the criminal law.
KEYWORDS: Deliberate Blindness Theory. Possible fraud. Car wash.
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1. INTRODUÇÃO
A teoria da cegueira deliberada alude a situações em que o agente, de forma
ignorante, se põe em situação de cegueira frente as circunstâncias fáticas penalmente
relevantes, ou seja, nada mais é do que atribuir elementares do crime ao sujeito que age
de forma intencional para não obter conhecimento de determinadas circunstâncias que
demandem ações ou omissões, para sair impune e/ou obter vantagem ilícita.
Essa teoria é também conhecida por outros brocardos jurídicos como instruções
do avestruz, evitação da consciência, Willful blindness e, tem origem no direito
consuetudinário, utilizando-se o sistema Commow Law.
É um princípio conservador, com poucos precedentes no ordenamento jurídico
brasileiro, mas que se tornou de grande relevância por ser o precursor em casos de extrema
e significante importância para a mens legis, sendo um princípio muito utilizado em crimes
de lavagem de capitais, como o furto no Banco Central do Brasil, a Operação Lava Jato (a
qual foi responsável nacionalmente pela inserção desta teoria no direito brasileiro) e a Ação
Penal 470 (popularmente conhecida como o Escândalo do Mensalão).
Neste diapasão, diante do interesse de alguns países como o Brasil, adepto ao
sistema Civil Law, os debates acerca de sua (in)aplicabilidade tem se intensificado cada vez
mais. Muito embora, essa tese tenha sua origem no Commow Law, diversos países adeptos
à civil Law vêm aplicando-a.
Diante disso, o objetivo deste artigo, é demonstrar que há possibilidade da
aplicação do princípio da cegueira deliberada na jurisprudência brasileira sem que haja
desrespeito à essência da lei, não obstante sua origem no sistema de Commow Law.
Utilizando-se para isso, metodologia bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial.
2. ASPECTOS DOUTRINÁRIOS DO INSTITUTO DA CEGUEIRA DELIBERADA
2.1. Conceito
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O princípio da cegueira deliberada tem o viés de punir aquele que se autocoloca
deliberadamente em uma falsa situação de cegueira. É aplicado àquele que toma ciência
da possível tipicidade de sua conduta.
Afirma VALLÈS (apud LUFER et al, 2009) que a jurisprudência dos Estados Unidos,
ao longo do último século, aplica o raciocínio sobre a teoria da cegueira deliberada
segundo o qual atua dolosamente o agente que preenche o tipo objetivo, ignorando
algumas peculiaridades do caso concreto por ter se colocado voluntariamente em uma
posição de alienação diante de situações suspeitas, procurando não se aprofundar no
conhecimento das circunstâncias objetivas.
Segundo Carlos Edinger (2019, p.150) a teoria se caracteriza quando:

Acima de qualquer dúvida razoável, a pessoa evita,
deliberadamente, conhecer, em maior grau, determinado fato
pertinente à prática de determinada conduta penalmente
relevante, a ela atribuível, mesmo se tendo acesso a elementos que
tornariam esse maior e melhor conhecimento possível.
Corrobora com o exposto acima, o entendimento de Correia:

Esse princípio foi gerado para situações em que o sujeito,
percebendo a tipicidade de sua ação, se autocoloca em episódios
de ignorância deliberada, com a finalidade de sair livre por tal ato
(CORREIA, et al, 2018, p. 432)
Em outras palavras, o agente repele-se de elementos que poderia
conseguir, procede esquivando-se de dados penalmente
relevantes, fruto de uma decisão consciente, com objetivo de
justificar futuramente o total desconhecimento de qualquer
ilegalidade.
Ainda, sobre a caracterização da teoria da cegueira deliberada, no entendimento
doutrinário de Barros e Silva (2015, p. 231), a teoria da cegueira deliberada:

Institui um argumento jurídico por meio do qual se procura impor
responsabilidade penal àquele que, muito embora se encontre
perante uma conduta possivelmente antijurídica, se auto-mantém
em episódios de constante ignorância, desviando-se de todo e
qualquer mecanismo hábil a conceder-lhe maior grau de
indubitabilidade quanto ao potencial ilícito.
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Ante o exposto, é possível conceituar a teoria da cegueira deliberada na equiparação
de uma conduta de um indivíduo que se coloca em situação de desconhecimento do ato
ilícito que pretende realizar, criando obstáculos para ter reais noções do fato delituoso,
como forma de alegar, em caso de possível punição imputável, que não sabia da ilicitude
do ato que cometia, com a ação de um agente que tem conhecimento do resultado ilícito
e ainda assim o realiza.
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Desta forma, o que se observa é que há inúmeras formas de se mencionar este
princípio, pois ele não se limita apenas aos delitos de lavagem de capitais, mas também
aos delitos de contrabando, tráfico de drogas, entre outros.
2.2. Origem e Evolução
Historicamente, a Teoria da Cegueira Deliberada surgiu na Inglaterra, em sentença
datada de 1861, no caso Regina v. Sleep. No entendimento de Ana Luiza Klein sobre o
assunto em comento:

Sleep era um ferrageiro, que adentrou em navio de propriedade
do Estado Inglês, onde havia contêineres com parafusos de
cobre, alguns dos quais estavam identificados com sinal no
modelo de uma flecha, que continham a marca da propriedade
inglesa. Sleep foi considerado culpado pelo júri por desvio de
bens públicos (para essa infração, era imprescindível o
conhecimento por parte do agente). Ante as alegações da defesa
do réu, de que o ferrageiro não detinha de conhecimento de que
os bens pertenciam ao Estado, Sleep foi absolvido pelo juiz, sob
o argumento de que não se constatou mediante as provas
apontadas que o acusado tinha deveras ciência da origem dos
bens, bem como não houve prova contundente de que Sleep se
abstivera de obter tal conhecimento. Este julgamento levou a
assimilar que, caso ficasse confirmado que o réu tivesse
abnegado de captar algum conhecimento da origem de tais
bens, a pena adequada poderia correlacionar-se àquela posta
aos casos de conhecimento (KLEIN, 2012, p.2).
Dessa forma, o júri da primeira instância lhe condenou como autor do delito de
malversação de bens públicos. Em grau de recurso, Sleep afirmou que não tinha
conhecimento de tal circunstância, e o Magistrado concluiu que a decisão do júri deveria
ser revogada ante a inexistência de provas de que o acusado sabia que os bens marcados
eram de propriedade estatal, bem como por não haver elementos que atestassem que ele
se absteve intencionalmente de obter tal conhecimento.
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Sobre o tema, explicita Lima (2016, p. 326):

Por força dessa teoria, aquele que renuncia a adquirir um
conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime
responde por ele como se tivesse tal conhecimento. Basta pensar
no exemplo de comerciante de joias que suspeita que alguns
clientes possam estar lhe entregando dinheiro sujo para a
compra de pedras preciosas com o objetivo de ocultar a origem
espúria do numerário, optando, mesmo assim, por criar barreiras
para não tomar ciência de informações mais precisas acerca dos
usuários de seus serviços.
O princípio da cegueira deliberada foi inserida na realidade jurídica americana com
o caso Jewell v. United States, em 1976 na Califórnia, onde ganhou força e sofreu mutação,
sendo aplicada de diversas formas, ou seja, conforme as circunstâncias do caso concreto,
deixando de apresentar um fundamento sistêmico e passando a ser utilizada em outros
países, como por exemplo, o Brasil, onde ela foi mencionada pela primeira vez no direito
penal, especificamente no caso do Assalto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza, no ano
de 2005, segregando o pensamento de que teorias adotadas pelo sistema commow law
não seriam compatíveis com o sistema civil law, o qual é adotado pelo nosso país.

A teoria ganhou destaque com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos
sobre o caso “In re Aimster Copyright Litigation” (2003) que o acusado foi condenado por
violação dos direitos autorais e sua defesa alegou o não conhecimento da antijuridicidade
nos atos cometidos. Senão vejamos:

Nós também rejeitamos o argumento... Dessa forma, não pode
prosperar a alegação de que ele não tinha o conhecimento da
atividade ilícita, o que é uma exigência para a responsabilização
pela conduta de contribuir para a infração de direitos autorais.
Cegueira voluntária é o conhecimento [...] é a situação em que o
agente, sabendo ou suspeitando fortemente que ele está
envolvido em negócios escusos ou ilícitos, toma medidas para se
certificar que ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a
exata natureza das transações realizadas para um intuito
criminoso [...].
Deste modo, como em todo princípio se requer requisitos para a sua aplicação, após
os precedentes em nosso sistema, a teoria do avestruz evoluiu e passou-se a exigir alguns
fatores relevantes, como bem assinala Gehr (2012, p. 07), com base nos pensamentos e
ensinamentos de Husak e Callender:
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Inicialmente, vale explorar a sabedoria de Husak e Callender em
1994, no qual estabelece que a cegueira deliberada se define em
três fatores. Em primeiro lugar, o agente deve ter uma suposição
fundamentada a respeito do concurso de elementos típicos em
sua conduta. Os escritores, assim, limitam o princípio àqueles que
tem compreensões objetivas para suspeitar, alongando os casos
em que a desconfiança é injustificada, isto é, “sujeitos que
padecem de delírios ou outras cismas”. Em segundo lugar, o
conhecimento de que o agente prescinde deve estar disponível,
podendo ele conectá-las por meios “viáveis, rápidos e
ordinários”. Por último, Husak e Callender estabelecem um
quesito estimulador, impondo que o agente tenha uma
motivação para se ficar alienado: o interesse consciente de se
dispor de uma razão de isentar de culpa ou responsabilidade
caso seja descoberto. Restam ermos, os acontecimentos em que
o desconhecimento é fruto de simples estupidez ou inexistência
de curiosidade.
Para patentear com o exposto acima, o exímio doutrinador Sérgio Moro tem o
seguinte entendimento:

Para caracterizar a cegueira deliberada a doutrina tem
recepcionado a necessidade de dois requisitos, sendo, quando
há evidências de que o agente tinha conhecimento de que os
bens, direitos ou valores eram oriundos de fatos penalmente
relevantes, e quando o sujeito se porta de modo apático a tal fato
(MORO, 2007, p.95).
Acerca do assunto, leciona Nascimento (2010) que, valendo-se da teoria, é possível
equiparar, a ação delituosa com a do agente que age com dolo eventual e exprime:

Para a teoria da cegueira deliberada o dolo aceito é o eventual.
Como o agente procura evitar o conhecimento da origem ilícita
dos valores que estão envolvidos na transação comercial, estaria
ele incorrendo no dolo eventual, onde prevê o resultado lesivo
de sua conduta, mas não se importa com este resultado. Não
existe a possibilidade de se aplicar a teoria da cegueira
deliberada nos delitos ditos culposos, pois a teoria tem como
escopo o dolo eventual, onde o agente finge não enxergar a
origem ilícita dos bens, direitos e valores com a intenção de levar
vantagem. Tanto o é que, para ser supostamente aplicada a
referida teoria aos delitos de lavagem de dinheiro “exige-se a
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prova de que o agente tenha conhecimento da elevada
probabilidade de que os valores eram objeto de crime e que isso
lhe seja indiferente.
Desta forma, o que se constata é que a formalidade exigida para a aplicação da
evitação da consciência, os quais ora mencionados, devem estar presentes de modo
paralelo e, explanam a similitude do instituto jurídico com o dolo eventual, insculpido na
parte final do art. 18, inciso I do Código Penal Brasileiro.

3. CASOS EMBLEMÁTICOS NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA
No Brasil, a primeira vez que um tribunal tratou da Teoria da Cegueira Deliberada
de maneira explícita foi no julgamento da Apelação Criminal ACR nº 5520/CE pelo Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, cuja relatoria foi do Desembargador Rogério Fialho Moreira.
Este caso emblemático ficou popularmente conhecido como “assalto ao Banco Central”,
no ano de 2005 na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará.
Segundo Spencer Toth Sydow (2019), a exposição dos fatos apresentada na
sentença, detalha que diversos indivíduos foram acusados pelo crime de furto qualificado
pela subtração de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e
cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta reais) do Banco Central na madrugada do dia 05
para o dia 06 de agosto de 2005, por meio de uma escavação de túnel que media mais de
75 (setenta e cinco) metros de extensão. No dia seguinte, os supostos furtadores
deslocaram-se até uma concessionária de automóveis e contraíram 11 (onze) veículos,
realizando o adimplemento em espécie, no valor equivalente à R$ 980.000,00 (novecentos
e oitenta mil reais).
O objetivo principal dos criminosos era transportar para outros estados da
federação, dentro dos carros comprados, os valores furtados para despistar as autoridades
policiais.
Ao consentir com o pagamento, o juiz de primeira instância compreendeu que os
responsáveis pela concessionária intencionalmente teriam se cegado a respeito do que
estava diante de suas visões, isto é, os agentes deveriam presumir que aqueles valores
eram de origem ilícita e ter empreendido alguma atitude, como noticiar a transação
suspeita às autoridades competentes. Todavia, segundo o magistrado, eles preferiram se
favorecerem daquela situação mantendo-se ignorantes acerca das condições que eram
penalmente relevantes. Com isso, os responsáveis foram condenados pelo crime de
lavagem de dinheiro. Em recurso, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região reformou a decisão do juiz, entendendo que:
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[...] a imputação do crime de lavagem em face da venda, por loja
estabelecida em Fortaleza, de 11 veículos, mediante o
pagamento em espécie: a transposição da doutrina americana da
cegueira deliberada (willful blindness), nos moldes da sentença
recorrida, beira, efetivamente, a responsabilidade penal objetiva.
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Diante disso, não obstante a Segunda Turma registrou em sua decisão a
inviabilidade de condenação dos agentes por crime de lavagem de dinheiro em virtude
também da atipicidade formal, haja vista à época existir um rol taxativo de crimes
precedentes na norma jurídica para a configuração deste delito, e o furto não fazia parte
deste rol.
Além disso, fundamentou-se, ainda, que a conduta narrada no tipo penal a qual se
intencionava imputar aos responsáveis pela concessionária, não admitia o dolo eventual.
Posteriormente, a teoria foi utilizada na denominada “Operação Lava Jato” que
transitou na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, na seção judiciária do Paraná, na qual o
magistrado Sérgio Fernando Moro, condenou os réus pela prática de corrupção e lavagem
de dinheiro tipificadas, respectivamente, nos artigos 317 e 333 do Código Penal, e no artigo
1º, caput, inciso V, da Lei 9.613/98, cuja sentença teve o seguinte argumento:

Entendo que agiu dolosamente ao ceder sua conta para que
Pedro Correa pudesse receber valores decorrentes do esquema
criminoso da Petrobrás. Era um assessor de confiança de Pedro
Correa. É possível que não tivesse conhecimento de detalhes do
esquema criminoso da Petrobrás. Entretanto, o recebimento em
sua conta de depósitos, em seu conjunto vultosos, sem origem
identificada e estruturados, era suficiente para alertá-lo da
origem criminosa dos recursos recebidos. Isso especialmente
quando tornado notório a partir de 2006 que Pedro Correa, com
a cassação de seu mandato parlamentar, estava envolvido em
atividades criminais. (BRASIL. 13º Vara Federal da Comarca de
Curitiba. Ação Penal nº 5023135-31.2015.4.04.7000).
Complementou o magistrado, ainda, invocando a cegueira deliberada:

São aqui pertinentes as construções do Direito anglo-saxão para
o crime de lavagem de dinheiro em torno da 'cegueira
deliberada' ou 'willful blindness' e que é equiparável ao dolo
eventual da tradição do Direito Continental europeu [...]. Em
síntese, aquele que realiza condutas típicas à lavagem, de
ocultação ou dissimulação, não elide o agir doloso e a sua
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responsabilidade criminal se escolhe permanecer ignorante
quando a natureza dos bens, direitos ou valores envolvidos na
transação, quando tinha condições de aprofundar o seu
conhecimento sobre os fatos. (BRASIL. 13ª Vara Federal da
Comarca de Curitiba. Ação Penal nº 5023135-31.2015.4.04.7000).
Observa-se, portanto, o terreno enlameado deste princípio no ordenamento jurídico
e a luta para aplicá-lo, pois esta teoria tem sido alvo de debates, sobretudo acerca de suas
exigências e da atual tendência jurisprudencial de equipará-la ao dolo eventual.
3.1. No Direito Comparado
Tendo sua fonte histórica-jurídica no Direito Norte-Americano, inócuo vislumbrar o
tratamento no sistema Commow Law.
O autor Bruno Fontenele Cabral assegura em seu artigo que:

Segundo os autores ABRAMOWITZ & BOHRER (2007), a doutrina
da conscious avoidance, permite que haja uma condenação
criminal nos casos em que o Estado falha na produção de provas
acerca do real conhecimento do réu sobre uma situação fática
suspeita. Tal doutrina afirma que apesar do acusado não ter
conhecimento dos fatos, essa falta de conhecimento deve-se a
prática de atos afirmativos de sua parte para evitar a descoberta
de uma situação suspeita. (CABRAL, 2012).
Desta forma, o que se depreende é que a doutrina da cegueira deliberada permite
que seja provável o conhecimento do acusado nas situações em que não há prova concreta
de sua real envoltura com o caso suspeito. Por este motivo, o réu pode vir a ser condenado,
apesar de não ter a real ciência da conduta criminosa.
Diante disso, os autores avisam que “a doutrina da conscious avoidance gera o risco
de que o júri sentencie o réu unicamente porque espera que o acusado não tenha se
esforçado suficientemente para saber a verdade sobre os fatos”. (CABRAL, 2012).
Ainda para patentear com o exposto acima, o mesmo autor ainda esclarece que a
Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso In re Aimster Copyright Litigation (2003),
expressou-se no seguinte sentido:

Nós também recusamos a alegação de Aimster no intento de que
o recurso de criptografia do serviço disponibilizado por Aimster
o impossibilitava de conhecer quais músicas estavam sendo
copiadas pelos utilizadores de seu sistema. Dessa forma, não
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pode progredir o argumento de que ele não tinha ciência da
atividade ilícita, o que é uma condição para a responsabilização
pela conduta de ajudar para a infração de direitos autorais.
Cegueira voluntária é o conhecimento (...) é a situação em que o
sujeito, entendendo ou suspeitando fortemente que ele está
incluído em negócios escusos ou ilícitos, toma medidas para se
averiguar que ele não vai alcançar a plena ciência ou a exata
natureza das transações realizadas para um intuito criminoso. Em
United States v. Giovannetti (1990) ficou determinado que o
empenho deliberado para evitar o conhecimento da ilicitude é
tudo que a lei demanda para designar a culpa do acusado. Em
United States v. Josefik (1985), restou esclarecido que não querer
saber porque se suspeita, pode ser, se não for o mesmo estado
de espírito, o mesmo que a prática de uma conduta culposa. Em
United States v. Diaz, o agente deliberadamente isola-se da
transação de drogas real para que soubesse rejeitar o
conhecimento da transação ilícita, o que fez, por vezes, ao se
retirar da entrega efetiva da droga (...) O acusado não pode
escapar das suas responsabilidades pela manobra, não pode
aguentar o fundamento de que o software de criptografia o
impossibilita de ter ciência da violação de direitos autorais, que
ele fortemente desconfia que ocorre (...) desconfiança essa de
que todos os usuários do seu serviço são, de fato, infratores de
direitos autorais. (CABRAL, 2012).
Diante disso, nos casos mencionados acima, os tribunais norte-americanos
identificaram que essas cegueiras eram espontâneas, e condenaram os autores por
considerá-los culpados pelas violações.
Nota-se que a aplicabilidade do princípio da cegueira deliberada no direito norteamericano tem sido utilizada em grandes proporções, não apenas para aquelas situações
de lavagem de dinheiro, como também inúmeros outros, dentre os quais englobam-se a
violação de direitos autorais, retirando os argumentos dos sujeitos de que não tinham
ciência da ilicitude da conduta ou que não teriam controle sobre as violações decorrentes;
e para o tráfico de entorpecentes, nos quais o agente que transportava pacotes com drogas
ilegais argumentava não conhecer seu conteúdo. (MONTEIRO, 2009).
Apesar de surgir no âmbito da Common Law, o Supremo Tribunal Espanhol (STE),
corte da tradição da Civil Law, se valeu da teoria da cegueira deliberada para a condenação
de réus pelo delito de lavagem de dinheiro, como, segundo Callegari e Weber (APUD

21

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BELARMINO, 2018, s. p.), se extrai do caso STS 4.934, 2012, julgado em 9 de julho de 2012,
como se vê:

Se entiende que el sujeto actúa con dolo eventual cuando
‘consideró seriamente y aceptó como altamente probable que el
dinero tenía su origen en um delito’. Dentro del dolo eventual,
ordinariamente se incluirá aquellos comportamentos de
‘ignorancia deliberada’ a los que se refiere la recurrida y sobre los
que esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones (entre
otras SSTS 1637/99 de 10 de enero-2000; 946/2002 de 22 de
mayo; 236/2003 de 17 de febrero; 420/2003 de 20 de mayo;
628/2003 de 30 de abril; 785/2003 de 29 de mayo; 16/2009 de
27 de enero etc.)
Já no caso STS 5.288, julgado em 2005, que se referia à lavagem de dinheiro, destaca
Callegari e Weber (APUD BELARMINO, 2018, s. p.):

En los tipos previstos en nuestro Código incurre en
responsabilidad, incluso quien actúa con ignorancia deliberada
(willful blindness), respondiendo en unos casos a título de dolo
eventual, y em otros a título de culpa. Y ello, tanto si hay
representación, considerando el sujeto posible la procedencia
delictiva de los bienes, y pese a ello actúa, confiando en que no
se producirá la actuación o encubrimiento de su origen, como
cuando no lo hay, no previendo la posibilidad de que se produzca
un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la
existencia de indicios reveladores del origen ilegal del dinero.
Existe un deber de conocer que impide cerrar los ojos ante las
circunstancias sospechosas.
A aplicação da cegueira deliberada no Direito Espanhol, tem lições imprescindíveis
do autor argentino Ramón Ragués I Vallés (APUD GARCIA, 2016, s. p.), que, em artigo
específico sobre o assunto em comento, assim demonstrou:

En España, al igual que en Alemania, el texto amplio del artículo
301 del CPE parece hacer conveniente, en principio, adaptarse a
todos aquellos comportamientos mediante los cuales un agente
adquiere o recibe bienes provenientes de un delito grave.,
Siempre que actúa con conocimiento de la marcha de la
mercancía en cuestión (modo fraudulento) o ignorancia flagrante
del origen de la contraprestación que está recibiendo (modo
imprudente). Según la redacción legal, en principio, toda
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conducta de adquisición de bienes con conocimiento de que
tienen su origen en un delito grave debe ser considerada penal.
(VALLÉS; 2001, p. 623).
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Nesse espeque, se vislumbra que o princípio da cegueira deliberada é suscetível de
aplicação no direito norte-americano apenas quando há mens rea (mente culpada, em uma
tradução literal), na modalidade knowledge (aplicável em casos em que o agente está
ciente de suas ações e de seus resultados, mas não se importa).

Assim como, se mostra possível a aplicação da teoria em países adeptos da civil law,
a partir da admissão do dolo eventual no crime de lavagem e em impor parâmetros à
imputação e aos requisitos que autorizem o uso da teoria no Direito Penal pátrio.
4. CRÍTICAS A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FRENTE AO ORDENAMENTO
JURÍDICO PÁTRIO
4.1. A Problemática Similitude entre o Dolo Eventual e a Teoria da Cegueira Deliberada
Os críticos da teoria da cegueira deliberada apregoam que o seu uso decorre da
busca social por maior segurança e combate aos crimes que ferem bens jurídicos coletivos,
frente aos repetidos esquemas de corrupção incessantemente noticiados nos veículos
midiáticos, termina por conspurcar todo o sistema penal, chegando a dimensões
inacreditáveis na deformação do Estado, ao empenhar-se contra a defesa e garantia da
liberdade e da justiça.
Complementam que nesta seara de procurar de modo deturpante ao ordenamento
jurídico, especialmente ao código penal, corresponder ao clamor punitivista da sociedade,
pode-se mencionar a tentativa do Estado de implementar a teoria da cegueira deliberada
ao passo em que amplia a conceituação de dolo e restringe os standards de provas
imprescindíveis à condenação.
Ocorre que esse crescimento conceitual de dolo tencionando abranger a
possibilidade de aplicação do princípio da cegueira deliberada abraça consideráveis críticas
doutrinárias, vez que incorre em hostilidade aos princípios da legalidade e da
culpabilidade, bem como envolve visivelmente a violação ao direito de imputação subjetiva
e enfraquecimento do erro de tipo.
Lecionando acerca da incompatibilidade da teoria da cegueira deliberada com as
bases de direito penal inspiradas na Civil Law, argui Prado (2019, p. 459) que ao penalizar
o sujeito que se colocou em posição de ignorância, “há, de certa forma, um adiantamento
do momento intencional” e conclui afirmando:

A sua recepção implica a criação de elemento estranho ao
ordenamento jurídico brasileiro, de base continental, com sério
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risco à segurança jurídica e à legalidade penal. Aliás, tal evidência
vem ressaltada com o seu emprego, como modalidade de
imputação subjetiva (no delito de lavagem de capitais, em
substituição ao dolo eventual), o que pode ensejar o agasalho de
inadmissível responsabilidade penal objetiva. Isso porque é
absolutamente impositivo ter-se em conta que o ordenamento
jurídico brasileiro está assentado sobre o princípio da
responsabilidade penal subjetiva, de previsão legal expressa (art.
18 do CP), sem nenhuma espécie de substitutivo, distorção ou
menoscabo. Neste último caso, sua aplicação dá lugar a uma
normatização judicial indevida, e ao arrepio da Constituição (art.
5º, XXXIX, da CF).
Na mesma seara Lucchesi (2017, p. 79) argui de forma crítica acerca da adoção da
teoria pelos Tribunais brasileiros, senão vejamos:

A jurisprudência, fascinada pela aplicação da cegueira deliberada,
pareceu desenvolver certo fetiche pela nova categoria de
imputação subjetiva, trazendo alusões à cegueira deliberada até
mesmo quando dispensável ou impertinente, diante da
condenação baseada em dolo direto, como se para reforçar ou
salvaguardar o dispositivo da decisão, ou mesmo para dar à
decisão uma aparência de maior cientificidade, utilizando-se um
adorno retórico de base estrangeira como evidência de suposta
pesquisa e erudição. [...] A jurisprudência é capaz de captar o
direito em movimento, podendo coletar o que há de mais
avançado na doutrina ou mesmo no direito comparado,
propondo, com isso, soluções criativas e inovadoras para a
solução de casos e problemas jurídicos. No entanto, é necessário
que essa atividade criativa pela jurisprudência seja feita de forma
cuidadosa e criteriosa, comprometida com a Constituição e com
os fundamentos do ordenamento jurídico.
Outra corrente doutrinária, a qual se adequa a hipótese norteadora do presente
estudo, entende que é possível equiparar a cegueira deliberada ao dolo eventual, como
será demonstrado na sequência do trabalho.
5. A ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA
5.1. A Operação Lava Jato
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A Teoria da Cegueira Deliberada foi frequentemente utilizada nas fundamentações
dos julgados referentes à Operação Lava Jato. Trata-se na verdade, de um instrumento
propulsor para resoluções frente à investigação contra a corrupção de maior
expressividade já observada neste cenário brasileiro, captando sob investigação do
Ministério Público Federal um imensurável esquema criminoso que envolve organizações
criminosas coordenadas por doleiros e até mesmo a maior empresa de economia mista do
país, a Petrobrás. (CORREIA; PÁDUA, 2018).
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Segundo afirmação do Ministério Público Federal publicada em seu site oficial: a
definição dada ao caso “Lava Jato”, decorre do fato de ser utilizada por uma rede de postos
de combustíveis e lava a jato de automóveis para estimular os recursos ilegais inerentes a
uma das organizações criminosas, a princípio, investigadas.
Diante das investigações apuradas, fora subsidiada para a construção da refinaria
através de contratos inflados um montante de R$ 25 milhões de reais em propina, no qual
houve o pagamento aos dirigentes da Petrobrás. O montante era de origem de fraude à
licitação.
Sérgio Fernando Moro, nos autos da ação penal nº 501340559.2016.4.04.7000(2017), também no caso da Operação Lava Jato, condenou Mônica
Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho pelo delito de lavagem de capitais,
amparando sua decisão segundo os critérios da Teoria da Cegueira Deliberada:

Sem embargo do que mais se poderia escrever, é possível
concluir que, desde que se tenha prova de que o agente tinha
conhecimento da elevada probabilidade da natureza e origem
criminosas dos bens, direitos e valores envolvidos nas
condutas de ocultação e de dissimulação e de que ele
escolheu agir e permanecer alheio ao conhecimento pleno
desses fatos, mesmo tendo condições de aprofundar seu
conhecimento, ou seja, desde que presentes os elementos
cognoscitivo
e
volitivo,
é
possível
e
necessário
reconhecer a prática do crime de lavagem por dolo eventual
diante da previsão geral do art. 18, I, do CP e considerando a
sua progressiva admissão pelas Cortes brasileiras.
Ainda em sua argumentação, Moro nos autos
501340559.2016.4.04.7000 (2017), proferiu as seguintes palavras:

da

ação

penal

nº

A postura de não querer saber e de não querer perguntar
caracterizam ignorância deliberada e revelam a representação da
elevada probabilidade de que os valores tinham origem
25

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

criminosa e a vontade realizar a conduta de ocultação e
dissimulação a despeito disso. Encontram-se, portanto, presentes
os elementos necessários ao reconhecimento do agir com dolo,
ainda que eventual, na conduta de Mônica Regina Cunha Moura
e de João Cerqueira de Santana Filho.
Segundo, tinham Mônica Regina Cunha Moura e de João
Cerqueira de Santana Filho presentes os riscos concretos, de que
se tratava de valores oriundos de crimes de corrupção, não
só pelas circunstâncias ilícitas da transação, com adoção de
expedientes sofisticados de ocultação e dissimulação, mas
também pelo exemplo da Ação Penal 470. Mesmo tendo eles
presentes esses riscos, persistiram na conduta delitiva, ou
seja, receberam os valores, com ocultação e dissimulação. Tinha
ainda condições não só de recusar o pagamento na forma feita,
mas de aprofundar o seu conhecimento sobre as circunstâncias
e a origem do dinheiro, tendo preferido não realizar qualquer
indagação a esse respeito.
Desta maneira, o Sérgio Moro (2017) compreendeu que os referidos réus agiram
com dolo ao comemorarem um contrato de prestação de serviços falso a fim de proteger
fraudulentamente os depósitos, além de não terem aprofundado seus conhecimentos
sobre a origem do dinheiro recebido.
Nesse diapasão, cabe ao magistrado fundamentar adequadamente as suas decisões,
de modo a provar que coube ao agente uma escolha em permanecer em situação de
ignorância, sob pena de violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art.5,
LVII da CF).
Seguindo esse sentido, sob a proteção da Lei nº 12.683/12, as decisões emanadas
da 13.ª Vara Criminal Federal do Paraná, em relação à Operação Lava Jato, é considerada
ampla reverberação frente à incidência da teoria da cegueira deliberada, visto que “...
verificam-se as colocações na Sentença da AP 5026212- 82.2014.4.04.7000/PR, as quais são
repetidas, a seu modo em diversas outras decisões relativas à mesma Operação” (SILVEIRA,
2016, p. 2).
Desta forma, comprova-se evidente a utilidade essencial para a justiça criminal
quando da punição direcionada à conduta investida de dolo eventual. Com efeito, a norma
jurídica brasileira corrobora agora, acerca da tipicidade da lavagem de dinheiro, uma
totalidade crucial à reprovação da conduta, o que não ocorre quanto à receptação na sua
modalidade culposa, o que força o tipo a abarcar aqueles que influem não só por culpa,
mas pela consciente assunção do risco.
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5.2. A Compatibilidade entre o Dolo Eventual e a Teoria da Cegueira Deliberada
Não se pode olvidar que a teoria da cegueira deliberada é um grande marco
evolutivo no ordenamento pátrio em razão de sua evidente indubitabilidade e
contraposição às ações moralmente contestáveis de desconhecimento intencional por
parte do sujeito, que, por vezes, apenas tenciona se desobrigar de uma eventual
responsabilidade criminal.
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Sabe-se que diante do avanço e do aprimoramento da criminalidade, os meios de
pesquisa de prova e teorias mais conservadoras acerca do dolo têm se apresentado cada
vez mais ineficientes para combater a criminalidade moderna. Evidencia-se tal ineficiência
sobretudo em relação à chamada criminalidade organizada, que normalmente se vale do
aparelhamento estatal ou de grandes complexos empresariais para a realização do delito.
Nesse viés de criminalidade, é normal que aqueles que detêm o poder de comando
sistematizem terceiros com o objetivo de efetivar o ilícito e, por isso, transforma-se em
algo tão difícil de comprovação do dolo desses agentes. Do mesmo modo, como
normalmente não são os mesmos sujeitos que comandam e praticam diretamente as
condutas típicas, há uma grande dificuldade na individualização e comprovação de suas
condutas. Pois bem, o Princípio da Cegueira Deliberada seria de grande relevância na
contribuição para o ordenamento jurídico, uma vez que tais problemas inegavelmente
seriam reduzidos com sua implementação, atuando a toda evidência como simplificadora
para o jus puniendi estatal ou para a acusação latu sensu.
Destarte, inevitável à propensão de equiparação entre os institutos do dolo eventual
e teoria da cegueira deliberada para fim de incidência penal, uma vez que no dolo eventual,
o agente, com sua conduta, assume o risco pela produção do resultado típico, ilícito e
culpável, tendo como estudo de aplicação o elemento cognitivo, ou seja, o conhecimento
e consciência de fato constitutivos de ação típica e, elemento volitivo, onde há a aceitação
de risco ao realizar uma conduta.
Nas palavras de Cezar Bitencourt (2012, p. 775): “No dolo eventual o agente prevê
o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar de prevê-lo, age
aceitando o risco de produzi-lo”.
Já na ostrich instructions, o agente com a omissão, se abstém, de forma voluntária
e intencional, de obter conhecimento de algum atributo ou vetor penalmente relevante,
para posteriormente trivializar o instituto da justiça, alegando “não saber ser crime”,
mantendo-se no estado de iminente ignorância quanto à origem de bens, valores, entre
outros para obter vantagem ilícita ou ilibação.
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Deste modo, o que se verifica é que esta teoria serve como apoio ao dolo eventual
para viabilizar uma maneira de diminuição de impunidades de criminosos que banalizam
o Poder Judiciário. Nesse sentido, Zacarquim Siqueira e Rezende (2017, p. 06) ensinam:

Por esta razão, é compreensível que o melhor caminho seria
assimilar a teoria da cegueira deliberada ao dolo eventual
(quando o agente assume o risco de produzir o resultado), ou
seja, o sujeito busca esquivar-se de obter conhecimento da
origem dos bens ou valores que estão compreendidos no
negócio, sendo que pode pressentir o resultado lesivo de sua
ação, mas não dá causa. Tendo como exemplo o crime de
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), o qual requer uma infração
penal antecedente (assim como no crime de receptação), retirase que na situação de o sujeito desconhecer a origem antijurídica
dos valores, não haveria o dolo de lavagem, procedendo na
anormalidade da ação do agente, pois não se caracteriza, no
direito penal, a modalidade culposa (artigo 20 do CP). Em razão
disso, é comum que o terceiro responsável pela lavagem de
capitais, intencionalmente, evite tomar ciência a respeito da
origem ilegítima dos recursos, pois, caso seja suspeito do
referido crime, poderá se “esconder” na justificativa da ausência
de animus: “eu não sabia”. Nota-se então a importância desse
princípio para o fim de ser utilizada quando o agente tem
conhecimento da “alta probabilidade” da origem ilegítima dos
bens, direitos ou valores, mas ainda assim, foge quanto ao
conhecimento dos fatos. Nesta situação, por força da Teoria da
Cegueira Deliberada, ponderando que o sujeito se esquiva da
consciência do fato ilegítimo para subsidiar a imputação dolosa
do crime, estaria caracterizado o crime como se tivesse
conhecimento deste. Ora, não se pode cogitar que o agente que
empreende em situação de cegueira intencional lança mão de
simples previsibilidade do resultado: a questão de ter ele
escolhido desconsiderar a possível relevância de sua conduta,
demonstra que consegue antever a realização do ilegítimo
naquela hipótese.
Complementa: Badaró e Bottini (2013, p. 101): “nos casos de criação consciente e
voluntária de barreiras que evitem o conhecimento de indícios sobre a proveniência ilícita
de bens, nos quais o agente represente a possibilidade da evitação recair sobre atos de
lavagem de dinheiro”.
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Portanto, o estudo do presente trabalho quanto à compatibilidade da teoria da
cegueira intencional e dolo eventual é uma grande tendência jurisprudencial e doutrinária
e abarca institutos já aplicados, dando maior efetividade à persecução penal do Estado,
principalmente para evitar a falta de provas frente ao elemento subjetivo do sujeito, no
caso, o ânimus, demonstrando desta forma, que o judiciário cumpre a essência da lei, que
é solucionar as necessidades de todos os envolvidos e o tratamento de forma igualitária,
inserindo inovações que contribuirão para esse processo.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa buscou analisar a (in)aplicabilidade da Teoria da Cegueira
Deliberada no ordenamento jurídico pátrio, teoria está de origem norte-americana.
Como marco histórico, o evidente caso “Regina vs Sleep” de 1861 marcou o
nascimento deste princípio, partidário do Commow Law. Após esse precedente, a teoria
fora importada para os mais variados sistemas jurídicos, como o Brasil, que adota o sistema

Civil Law.

Assim, no Brasil, fora demonstrado a aplicabilidade da teoria da cegueira
deliberada, sobretudo nos crimes de “lavagem de dinheiro”. Tendo na aplicação do dolo
eventual importante instrumento para a repressão desses delitos, possibilitando a
percepção da complexidade dessas operações, nas quais, em sua grande maioria de casos,
o denominado “lavador” do dinheiro encontra-se desvinculado do crime antecedente, mas
atuante nas operações de ocultação e dissimulação de ativos.
Deste modo, a adoção desta teoria é um dos reflexos do expansionismo do Direito
Penal, mesmo com os acirrados debates entre seus defensores no campo jurisprudencial
e seus críticos na esfera doutrinária. De certa forma, a teoria já foi recepcionada no
cenário judiciário brasileiro.
Não restam dúvidas que se tem uma tendência de aproximação dos sistemas
jurídicos nacionais, alcançadas por intermédio de várias iniciativas de harmonização e
unificação internacionais do Direito Privado. Além de resultar na importância do Direito
Comparado, pois estabelece um fator de enriquecimento cultural e de reforço do espírito
crítico necessário para o entendimento da perspectiva funcional dos mais variados
institutos jurídicos nacionais.
Na comparação realizada com o direito norte-americano e espanhol, identificouse o uso da Teoria da cegueira deliberada no combate aos crimes de narcotráfico e de
“lavagem de dinheiro”.
Já no âmbito do direito brasileiro observa-se uma incipiente construção
jurisprudencial acerca da teoria da cegueira deliberada que tende a incorporar o dolo
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eventual nos casos em que o autor do fato delituoso, apesar de não estar afeto aos
elementos típicos por expressa deliberação, preencher os requisitos mínimos ope juris do
dolo eventual, não obstante, a doutrina e a jurisprudência defender a não aplicação da
teoria, pela falta de disposição expressa, que inviabilizaria a interpretação extensiva,
comportando, apenas, o dolo direto, que se traduz no conhecimento pleno e vontade de
fazê-lo.
Desta forma, confirmou-se a hipótese norteadora do trabalho de que há
possibilidade da aplicação da teoria da cegueira deliberada no direito pátrio sem que haja
desrespeito à essência da lei, sendo aplicável nos crimes de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores, objetivando minorar o índice de impunidade e garantir a eficácia da lei
penal.
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DIREITO A SAÚDE: A TUTELA DE URGÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE
NAS AÇÕES JUDICIAIS QUE CONCEDEM MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA
PACIENTES COM CÂNCER NO BRASIL
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RESUMO: A busca pela concessão de medicamentos de alto custo no Brasil, pela via
judicial, mostra-se uma prática recorrente no cenário jurídico pátrio. Dentro desse
contexto, frente a dificuldade que os pacientes encontram em obter tais fármacos,
emergem discussões que envolvem direitos fundamentais e princípios como: a saúde e a
dignidade da pessoa humana. Nesse sentindo, este estudo buscou analisar os fatores
jurídicos que corroboram para o não cumprimento da sentença que concede os
medicamentos de alto custo para os pacientes com neoplasia maligna. Destarte, teve como
base o conhecimento bibliográfico presente em doutrinas, artigos científicos e
jurisprudências cujo método de abordagem é o dedutivo. Dentro desse contexto, tem-se
mostrado eficaz para compelir o ente Estatal ao fornecimento do fármaco o bloqueio de
verbas públicas. Sendo assim, a União perante os direitos à saúde e a vida contidos na
Constituição Federal e ao princípio da dignidade da pessoa humana não pode abster-se
de fornecer os fármacos de alto valor pecuniário que são necessários à sobrevivência dos
pacientes oncológicos que necessitam desse amparo.

Palavras-chave: efetividade, tutela provisória, tutela de urgência judicialização.
1 INTRODUÇÃO

1 Bacharelando do curso de Direito pelo Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA.
2 Professor do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. Mestre em Direito r
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O presente estudo debate a efetividade da tutela de urgência nas ações judiciais de
medicamento de alto custo para pacientes com câncer no Brasil.
Nessa perspectiva, delimita-se o tema ao considerar a saúde como uma garantia
constitucional, buscando sua concretização através de mecanismos processuais para
efetivação do direito.
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E partindo desse ponto reside problema da pesquisa: É possível obter efetividade
através da tutela provisória de urgência nas ações que pleiteiam medicamento de alto
custo para pacientes com câncer no Brasil?
Sob esse ângulo, segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 20173 o aumento
com ações judiciais foi de 736%, uma vez que é crescente o número de enfermos com
tumores malignos que procuram o Judiciário a fim de obterem a materialização dos direitos
à saúde e à vida que, a propósito, são inerentes a todos os cidadãos.
Nesse contexto, faz-se necessário um especial destaque ao direito à vida seja
garantido por todas as esferas da administração pública, principalmente, a Federal. Precisase dar a relevância devida a esse direito. Já que se trata de uma doença que exige um
tratamento célere com a medicação adequada, sob pena de se espalhar rapidamente e
levar ao óbito.
Acrescentando-se com o já exposto, o presente foi construído com amparo em
doutrinadores, súmulas e decisões dos tribunais. No presente artigo, explora-se conceitos
sobre o direito à saúde no que diz respeito a sua efetivação em sede de tutela de urgência
e o posicionamento dos magistrados em suas decisões.
Analisar os fatores jurídicos que corroboram para o não cumprimento da tutela
provisória que concede medicamentos de alto custo para pacientes com câncer e explanar
as medidas coercitivas que podem solucionar a não execução. Revisar a bibliografia do
tema e coletar a jurisprudência sobre o tema; Compreender como a tutela urgência pode
garantir O acesso aos medicamentos de alto custo; Apontar a utilização das medidas
coercitivas para dar efetividade a tutela provisória de urgência e os efeitos, até o
cumprimento da obrigação.
3 BRASIL. Ministério da Saúde moderniza normas para melhorar a execução de políticas pública. 20ª ed.
Disponível em:< http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2018/maio/03/02.04.2018%20%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Judicializa%C3%A7%C3%A3o%20-EDITADO.pdf.> Acesso em:
25/04/2021.
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A metodologia aplicada revisão bibliográfica cujo método de abordagem é o
dedutivo, A abordagem da pesquisa será dedutiva, no qual será impulsionado conceitos
gerais amplos e se restringira a questão especifica.
O primeiro capítulo versa sobre o direito a saúde como um direito constitucional,
pilar do direito à vida, mediante este preceito fundamental discorre ainda sobre a
dignidade da pessoa humana frente à concessão dos medicamentos de alto custo, que é
um princípio que garante ao paciente o direito ao acesso a tratamento digno, respeito a
sua integridade física e mental representando o bem-estar social.
No capítulo referente ao judiciário e o acesso ao tratamento de alto custo discutiuse a respeito da judicialização da saúde no brasil, que devido as negativas por via
administrativa de planos de saúde ou da alegação de falta de recursos, levando em
consideração princípio da reserva do possível, para justificar a não disponibilização de
novos tratamentos ou procedimentos mais modernos e caros pelo Sistema Único de Saúde,
assim muitos pacientes buscam na justiça a garantia há esses medicamentos.
O último capítulo a tutela provisória conceito e aspectos teóricos, fundamentos e
requisitos, e a tutela de urgência como medida garantidora do direito à saúde.
2 DEBATE CONSTITUCIONAL SOBRE O DIREITO A SAÚDE
2.1 A SAÚDE COMO UM DIREITO CONSTITUCIONAL
Os direitos sociais estão dispostos da Constituição Federal de 1988 no título II que
demarcam os direitos sócias. No art. 6º do referido diploma legal estão inseridos os direitos
sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à
previdência social, à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados.
Os direitos supramencionados são enquadrados como direitos sociais e por esse
feito estão no rol dos direitos de segunda dimensão. Sendo assim, requerem maior cuidado
e proteção por parte do poder público. Os direitos sociais, “na qualidade de direitos
fundamentais, devem regressar ao espaço jurídico-constitucional, e ser considerados como
elementos constitucionais essenciais de uma comunidade jurídica bem ordenada”
CANOTILHO (2008, p. 97).
De acordo com esse entendimento, o direito a saúde é um direito imbricado com o
direito à vida, máximo direito jurídico tutelado, em que cabe ao Estado dar garantia de
proteção através de políticas públicas a materialização desse direito, lembrando do
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princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, a igualdade,
proporcionalidade. Corroborando esse entendimento, pontua a CRFB/ 88:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
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II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência.
Diante disso, não só a União cabe garantir o acesso à saúde pública, mas também
os Estados, Distrito Federal e Municípios por meio de políticas públicas, englobando as
campanhas socioeducativas, o fornecimento gratuito de medicamentos, a criação de
ambulatórios médicos. Todas essas medidas visando combater doenças e promover uma
qualidade de vida saudável.
Dentro desse painel, o direito a saúde está inserido nos arts. 196 e 197 da
Constituição Federal o que implica nesse caso em decisões judiciais favoráveis aos
pacientes que pleiteiam os fármacos oncológicos em sede de tutela de urgência:
Art.196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.

O direito a saúde abarca uma dimensão que vai muito além de um conceito
biológico, perpassa todo um contexto biopsicossocial, e hoje é positivado no ordenamento
jurídico, entendido como base para a expressão das liberdades humanas e por ser inerente
à própria condição do ser humano, a Constituição Federal de 1988 surge com esse
entendimento. Partindo desse conceito de saúde, vemos esse direito social universal em
prática, por exemplo, no momento em que o cidadão necessita de um medicamento. Nesse
ponto, fica claro o dever do Estado em fornecer o medicamento de alto custo ou
tratamento ao paciente, dando efetividade ao direito à saúde.
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2.2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA FRENTE À CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS DE
ALTO CUSTO
A dignidade da pessoa humana representa um princípio que oferece diretriz
internacionalmente no que tange à atuação dos representantes da pátria para com os seus
concidadãos. Assim, busca-se atribuir a esses sujeitos de direito uma vida digna, coibindo
abusos estatais e criando meios eficazes para tanto. A dignidade da pessoa humana, dentro
do contexto histórico, teve uma fundamental importância; uma vez que contribuiu para
proibição de atrocidades que eram cometidas sobretudo Segunda Guerra Mundial.
Corroborando com isso no âmbito pátrio a dignidade da pessoa humana apesar de
não estar contida na Carta Magna como um direito fundamental, encontra-se inserida no
art. 1º, III, CF como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Destarte,
entende Ana Paula de Barcellos (2019, p.123):
A dignidade humana pode ser descrita como um fenômeno cuja
existência é anterior e externa à ordem jurídica, havendo sido
por ela incorporado. De forma bastante geral, trata-se da ideia
que reconhece aos seres humanos um status diferenciado na
natureza, um valor intrínseco e a titularidade de direitos
independentemente de atribuição por qualquer ordem jurídica.
Desse modo, o referido princípio assegura uma existência digna também aos
pacientes acometidos por tumores malignos de forma que sejam devidamente assistidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entende-se que se o medicamento pleiteado possuir
o registro na Agência de Vigilância Sanitária Nacional (ANVISA) deverá ser fornecido. Caso
não esteja registrado nesta ou seja um fármaco experimental, o Estado – entendeu o
plenário do STF no Recurso Extraordinário (RE) 657718 com repercussão geral reconhecida
– não pode ser compelido a fornecer o remédio. Contudo, seguindo o entendimento
firmado na decisão citada acima há exceções:
[...] é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora
irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao
previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três
requisitos: I – a existência de pedido de registro do
medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos
para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do
medicamento em renomadas agências de regulação no
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exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com
registro no Brasil.( BRASIL, 2013)
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Assim, nesse espectro compreende-se que diante do princípio da dignidade da
pessoa humana o paciente não pode ficar desamparado diante da enfermidade que o
assola e principalmente perante os entes federativos. Estes possuem a obrigação prevista
na Constituição Federal pátria de prestar assistência farmacêutica a essa população
enferma. Consequentemente, quando o mencionado dever não é cumprido o Poder
Judiciário é acionado para garantir a efetividade dos preceitos constitucionais.
3 JUDICIÁRIO E O ACESSO AO TRAMENTO DE ALTO CUSTO
3.1 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL
A judicialização da saúde é uma realidade presente no Brasil. Isso porque é por meio
desta que os pacientes acometidos por células cancerosas veem a possibilidade de ter os
seus direitos fundamentais respeitados. A urgência no trâmite processual nas ações de
medicamentos e tratamentos médicos faz-se necessária pela possibilidade do
agravamento a doença do paciente, e na pior das hipóteses o óbito deste que em grande
parte dos casos já se encontra debilitado. Desta forma, fica claro que quem vai as portas
do judiciário para ter seu direito reconhecido uma vez que conseguia pelas vias
extrajudiciais, temos a reflexão sobre a judicialização a seguir:
A doutrina costuma diferenciar 3 fenômenos próximos:
jurisdicização, judicialização e ativismo judicial. O primeiro diz
respeito ao crescimento da normatização da vida social pelo
Direito que, de forma ampliativa, subordina esferas da vida
privada. O segundo, envolve a análise e o controle pelo
Judiciário das políticas públicas e relações sociais. O terceiro, é
atinente a uma atuação do Judiciário como uma espécie de
vanguarda. (BUCCI, 2017, p.93)
Sem recorrer ao Judiciário, administrativamente os enfermos não têm suas
demandas atendidas pelo SUS. Sob esse ângulo, conforme uma pesquisa encomendada
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Poder Judiciário, o número de solicitações de
judicialização da saúde cresceu 130% entre 2008 e 20174.
4 BRASIL. Ministério da Saúde moderniza normas para melhorar a execução de políticas pública. 20ª ed.
Disponível em:< http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2018/maio/03/02.04.2018%20-
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Consoante a pesquisa mencionada observa-se que a verba destinada pra esse setor
não é suficiente para abranger todas as demandas. Destarte, o Estado gasta mais
comprando os fármacos de maneira individual do que em maiores quantidades, por isso
surge nesse contexto a necessidade da ampliação do sistema de saúde. O Estado tem o
dever de fornecer os medicamentos por se tratar de um direito subjetivo, e uma prestação
material de caráter preventivo, Marcelo Novelino (2015, p.132) preleciona abaixo:
A Constituição impôs aos poderes públicos a adoção de
políticas sociais e econômicas de caráter preventivo [...] e
reparativo. O principio do acesso universal e igualitário às ações
e serviços de saúde, enquanto concretização do principio da
isonomia (CF, art. 5.º), impõe aos poderes públicos o dever de
agir fornecendo a todos prestações de materiais e jurídicas
adequadas à promoção e proteção de saúde, bem como sua
recuperação nos casos de doença[...].
O Insta mencionar que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos na
concessão dos medicamentos oncológicos, e as políticas públicas são os meios que a
União, estados e municípios possuem para disponibilizar para a população acesso a saúde,
através do SUS e toda sua rede. Nesse viés, determina a Constituição Federal: Art. 198 [...]§
1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do
orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
Desse modo, o paciente pode litigar com qualquer um dos entes federativos ou com
todos, pois trata-se de litisconsórcio facultativo, cabendo a parte autora escolher quem
figurará no polo passivo da ação, desde que comprove, conforme o Recurso Extraordinário
(RE) 60738-AgR, sua necessidade e impossibilidade de custeá-lo.
Para os defensores da judicialização da saúde afirmam que com o excesso de
decisões provisórias não acontece apenas por falha de informação, porém por
consequência do descumprimento do direito e das garantias constitucionais do acesso a
saúde pelas esferas administrativas.
3.2 O ACESSO AO TRATAMENTO DE ALTO CUSTO VERSUS A RESERVA DO POSSÍVEL
%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Judicializa%C3%A7%C3%A3o%20-EDITADO.pdf.> Acesso em:
25/04/2021.
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Como já defendido que o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado, o
acesso a medicamentos e tratamentos está dentro desse entendimento, por ser corolário
do direito a saúde. No caso de medicamentos de alto custo para pacientes com câncer não
foge desse painel.
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Um aspecto que deve ser analisado é o acesso aos medicamentos e a
disponibilidade econômica do paciente, haja visto que seu custo coloque em risco, grande
parte da renda desse paciente, e assim impossibilite sua compra, sem que essa compra
traga prejuízo de forma que o paciente não consiga comprar itens básicos de
sobrevivência, e sacrifique seu próprio sustento para poder adquirir os medicamentos de
que precisa, assim o direito a saúde como garantia fundamental não pode colocar a em
risco a dignidade humana, como esclarece o Ministro Marco Aurélio Mello no RE
566.471/RN:
A saúde, nela englobado o acesso a medicamentos, constitui
bem vinculado à dignidade do homem. É verdade que o
desenvolvimento da dimensão objetiva do direito à saúde deve
ficar a cargo de políticas públicas. Todavia, os traços de
fundamentalidade, inalienabilidade, essencialidade e plena
judicialização desses direitos estarão sempre presentes na
dimensão do mínimo existencial. O direito à saúde como direito
ao mínimo existencial é direito fundamental. (BRASIL, 2016)
O Poder Público tem a obrigação de assegurar o direito à saúde a todos, o direito a
saúde está englobado no entendimento de mínimo existencial, cabe ao Estado garantir
condições mínimas de acesso a aparatos públicos que possam efetivar esse direito,
buscando através das políticas públicas garantir esse acesso.
Diante do exposto, a saúde como faz parte dos direitos sociais que possui caráter
prestacionais demandam de atuação estatal, como forma a assegurar bens e serviços à
população, visto que, esse aparato é oneroso, Dirley da Cunha Junior e Marcelo Novelino
(2015, p. 169) explicando a aplicação da reserva do possível lecionam:
A reserva do possível atua como um limite à plena realização
dos direitos fundamentais, sobretudo, os de caráter
prestacional. Em sua análise, devem ser considerados três
aspectos: I) a disponibilidade fática; II) a disponibilidade jurídica;
e, III) a razoabilidade e proporcionalidade da prestação.
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A teoria da reserva do possível, é entendia pela jurisprudência nacional como
prestações devidas pelo Estado aos cidadãos, e precisando assegurar os direitos sociais,
respeitando a capacidade orçamentária com os recursos de que dispõe para estruturação
do bem-estar social, alinhado a um viés proporcional a capacidade da Administração
Pública. A teoria da reserva do possível é um princípio, que acaba por ser usado pelo Estado
como justificativa para a incapacidade da materialização do direito fundamental à saúde.
Em contraponto com a insuficiência de recursos do Estado, para ofertar tratamento
de alto custo para pacientes com câncer, há o dever do Estado em garantir o acesso a
saúde, este direito deve prevalecer por se tratar do maior bem jurídico a ser protegido.
3.3 O JUDICIÁRIO ÚLTIMA VIA DE GARANTIA À SAÚDE
Para entender o cumprimento das prestações jurisdicionais em ações concernentes
à saúde, é preciso debater sobre a questão de como concretizar o exercício efetivo dos
direitos sociais, surge uma “nova função” do Poder Judiciário, não apenas como meio de
resolução de conflitos individuais, além disso reelaborando leitura moderna e afinada aos
anseios soais, entendimento sobre a atuação do judiciário, e como ele exerce sua função,
(ALBUQUERQUE, 2007). Essa ideia comprova que a pressão social faz ao não ficar inerte
aos abusos de seus direitos, e acionar a o Poder Judiciário para garanti-los, exige de tal
Poder a possibilidade de tornar efetivo a aplicação dos direitos fundamentais.
O Judiciário pondera o crescimento da judicialização da saúde como efeito gerados
por problemas de coordenação e não por possíveis ingerência do SUS. Tal questão levanta
o argumento de crise na saúde pública, e de ineficiência por parte do Poder Executivo, é
um forte argumento de efetivação das políticas públicas pelo Poder Judiciário, como
justifica (AITH, 2017).
Assim, o debate em questão não visa esclarecer se o Poder Judiciário precisa intervir
ou não para efetivação do direito à saúde, no entanto entender quais motivos da não
efetivação ou morosidade, na esfera da concessão de medicamentos de alto custo para
pacientes com câncer.
O pleito em juízo de tais medicamentos, tem marcado contextos de choque entre o
direito individual à saúde do cidadão-paciente e o direito à saúde da coletividade, em razão
das questões orçamentárias e de planejamento na atuação do poder público. Porém, a
saúde como direito fundamental sua aplicação deve ser imediata dos direitos sociais,
eficácia imediata, então, pode ser exigida de imediato, como confirma o fragmento adiante:
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[...] tem eficácia direta e imediata em face do Poder Judiciário
que, diante das políticas públicas definidas e implementadas,
tem o dever de garantir aos cidadãos os direitos objetivos nelas
previstos em toda a sua extensão ali prevista. Esta eficácia
imediata e direta do direito fundamental à saúde vai mais além
para o Poder Judiciário: diante de uma política pública definida
legislativamente e bem executada pela Administração, ele pode
ser chamado definir se o conteúdo jurídico do direito à saúde
alcança alguma outra prestação positiva[...]. (RIOS, 2009. p.3)
Nota-se se diante do exposto que de modo amplo, o direito à saúde, possui ênfase
na ideia da máxima efetividade dos direitos sociais. Para que tal efetividade aconteça, é
imprescindível uma atitude positiva do ente estatal no sentido de utilizar seus recursos
para proporcionar serviços à população, inclusive com o fornecimento de medicamentos,
de forma a concretizar tal direito.
4 A TUTELA PROVISÓRIA CONCEITO E ASPECTOS TEÓRICOS
A tutela serve como meio para antecipar os efeitos da sentença, possibilitando o
mais rápido e efetivo resultado da tutela jurisdicional, menos morosidade e efetividade nos
processos. De forma geral aspirara gerar melhores condições para a efetivação do direito
litigado. Assim, cabe destacar que o autor busca a possibilidade de antecipar a tutela, o
resultado do direito pretendido. Corroborando com tal entendimento aduz Humberto
Theodoro Júnior:
(…) há situações concretas em que a duração do processo e a
espera da composição do conflito geram prejuízos ou risco de
prejuízos para uma das partes, os quais podem assumir
proporções sérias, comprometendo a efetividade da tutela a
cargo da justiça. O ônus do tempo, às vezes, recai precisamente
sobre aquele que se apresenta, perante o juízo, como quem se
acha na condição de vantagem que afinal virá a merecer a tutela
jurisdicional. (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 791).
O autor no trecho em evidência, deixa claro o motivo pelo qual surge tais técnicas
processuais, além da tentativa de responder as necessidades da sociedade, busca reduzir
riscos e prejuízos, dá respostas a litígios que poderiam se arrastar demasiadamente e
causar resultados irreparáveis, e por fim através das técnicas sumarização dá um resultado
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justo e efetivo a quem a vai as portas do judiciário com seu direito ameaçado ou de fato
usurpado.
Postulada nos artigos 294 a 311 livro V- Da Tutela Provisória, livro único no qual
está inserido na parte geral do Código de Processo Civil 2015. Além de promover o
desenvolvimento célere e eficaz do processo, assim balizado na pungente emergência
social de uma rápida resposta do judiciário perante as lides proposta. Marcus Vinícius Rios
Gonçalves demarca seu entendimento sobre a tutela provisória, no excerto abaixo:
[...] a expressão ‘tutela provisória’ designa um conjunto de
tutelas diferenciadas, que podem ser postuladas nos processos
de conhecimento e de execução, e que abrangem tanto as
medidas de natureza satisfativa quanto cautelar, deferidas em
cognição não exauriente e em caráter provisório. (GONÇALVES,
2016, p.451)
Desse modo, o conceito sobre a tutela provisória manifestado já traz suas
classificações e características introduzindo um vislumbre sobre o tema. As tutelas
provisórias compreendem-se como tutela de urgência ou de evidência.
A tutela de urgência requer uma gama probatória complexa, elencando os meios
que evidenciem a probabilidade de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
comprovando a necessidade da urgência na prestação jurisdicional. Enquanto a tutela de
evidência demanda uma gama probatória mais básica, não urge pela demonstração de
risco de dano ou ameaça ao resultado efetivo do processo.
4.1

FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA TUTELA

A conceituação de tutela provisória é abordada e preceituada pelo legislador. No caso
a tutela provisória baliza-se na urgência ou evidência. Conforme o Art. 294. A tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. No artigo 300 do Código de
Processo Civil, exposto abaixo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
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que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
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§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A partir do excerto, analisamos que o mecanismo procura solicitar a resolução do juiz
a respeito de fato urgente, que dever ser solucionado antes que processo finde, correndo
o risco de dano irreversível ou possibilidade de extinção do direito procurado. A respeito
da tutela provisória o grande doutrinador Fredie Didier jr, em sua obra Curso de Direito
Processual Civil (2015)5 fundamenta:
A tutela provisória de urgência poderá ser concedida
liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco
ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou
durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de
ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se
concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa
razoável para a postergação do exercício do contraditório por
parte do demandado. (DIDIER JR, 2015, p.579)
Desse modo encontra-se a tutela de urgência, sempre que preencher os requisitos
de probabilidade de direito “fumus boni juris” e do perigo de dano irreparável ou de
complicada reparação “periculum in mora”. Ainda sobre a liminar cabe esclarecer a base
da justificativa desta, é puramente a probabilidade de o dano se concretizar antes da
citação do réu, sem que algum propositivo ou razão.
Assim exposto, concedido sem tardar a liminar, tende a prevenir danos, porém se
precisar esperar a citação, o perigo se resultará em dano, o que não mais atenderá ao seu
proposito primordial, que é agir de forma preventiva em relação ao direito. Já para o caso
de tutela será de evidência se enquadrará quando for dispensáveis a demonstração do
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Segundo o artigo 311 do
CPC/2015, transcrito abaixo:
5 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015.
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Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, quando:
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[...]
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá
decidir liminarmente.
A tutela de evidência surge com o intuito de conferir maior efetividade e agilidade à
prestação jurisdicional, desse modo o processo abandone a rigidez de ser um fim em si
mesmo, e possa assumir a missão precípua, com a concessão do direito em litigio a quem
fundamentadamente dele faz jus, combatendo a morosidade judiciária que atrapalha a
efetividade na concessão das tutelas.
Retomando a tutela provisória de urgência que subdivide-se em tutela antecipada
e tutela cautelar. No caso a primeira é satisfativa, já que acelera os efeitos da tutela
definitiva, é o que se deseja na ação. A segunda é conservatória, pois leva à tomada de
medidas judiciais que resguardam o direito litigado que é o objeto da tutela definitiva,
visto que a possibilidade de atingir o resultado somente ao final.
Dessa forma para atingir celeridade nas demandas em que se peticiona
medicamentos para pacientes com câncer, devem ser solicitadas em caráter antecedentes,
assim, a concessão de um caráter antecedente a tutela provisória de urgência antecipada.
Confirmando com o apresentado observa-se o artigo 303 do Código de Processo Civil/
2015, transcrito abaixo:
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura
da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da
tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo
de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
Corroborando com tal entendimento, assevera-se que nos casos que necessitar à
urgência, para preservar a vida do paciente, a petição inicial se faz mister ser objetiva
quanto ao pedido de tutela de urgência antecedente demonstrando o fumus boni iuris,
através de laudo médico alegando a importância do remédio para salvar a vida do paciente,
já no que concerne ao periculum in mora deve-se comprovar que a morosidade para o
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fornecimento do remédio pode acarretar danos irreversíveis a saúde do paciente podendo
colaborar com a progressão da doença e seu óbito.
4.2

A TUTELA DE URGÊNCIA COMO MEDIDA GARANTIDORA DO DIREITO A SAÚDE
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No tópico anterior foi debatido conceito e fundamentação da tutela, sua classificação
doutrinária, neste tópico do capítulo será elencado a aplicação de tais conceitos, com a
finalidade de elucidar como da tutela de urgência é um mecanismo que garante e concede
acesso a medicamentos de alto custo para pacientes com câncer no Brasil.
Corroborando com exposto, foi debatido que para ser concedida a tutela de
urgência há requisitos a serem preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora e o
meio comprobatório para isso é o laudo pericial demarcando a impossibilidade de troca
ou substituição do medicamento demandado, por outro disponível na tabela do SUS.
Desse modo para comprovar e exemplificar expõem-se entendimento do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NIVOLUMABE (OPDIVO®). TUTELA
DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. A Constituição Federal de
1988, após arrolar a saúde como direito social em seu artigo 6º,
estabelece, no art. 196, que a saúde é "direito de todos e dever do
Estado", além de instituir o "acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação".3. Observando
as premissas elencadas no julgado Suspensão de Tutela Antecipada
nº. 175 (decisão da Corte Especial no Agravo Regimental respectivo
proferida em 17 de março de 2010, Relator o Ministro Gilmar Mendes),
quando da avaliação de caso concreto, devem ser considerados, entre
outros, os seguintes fatores: [..] (c) a aprovação do medicamento pela
ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais,
segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99). [...]. Registre-se,
ainda, que o relatório médico foi elaborado por profissional
especialista na moléstia que acomete o paciente, vinculada à
referida instituição, cujo corpo médico é o competente para indicar a
medicação adequada ao seu tratamento. [...] 7 Presentes os
requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, nos
termos do art. 300 do Novo CPC, deve ser mantida a antecipação de
tutela deferida pelo juízo monocrático.8. Razoável o prazo de 15
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(quinze) dias para o cumprimento da obrigação.9. Adotadas medidas
de contracautela. [...] Nos casos em que se discute fornecimento de
tratamento oncológico, cabe à União a responsabilidade pelo
cumprimento da medida, bem assim o ressarcimento na eventualidade
deste ter sido anteriormente imputado a Ente Público diverso, sem
prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
(TRF4,
AG
5000163-42.2020.4.04.0000,
TURMA
REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA,
juntado aos autos em 16/07/2020) Data da decisão: 14/07/2020- Data
de publicação: 16/07/2020. (Grifou-se)
No caso acima, não resta dúvida da urgência para início do tratamento de saúde, visto
que o paciente corre risco de morte. Destaca-se na decisão a necessidade de comprovação
através de atestados e laudos médicos, que comprovem e justifiquem tal celeridade para
julgamento. Na ementa demonstra que é imperativo a comprovação por laudo elaborado
por médico especialista, as determinações que devem guiar e os protocolos que deve
conduzir, sem tais elementos não há forma de amparar a imposição de tratamentos pelo
Judiciário.
Ainda a respeito da tutela de urgência que vem demonstrando sua efetividade nas
ações propostas contra todas as esferas governamentais, para o fornecimento de
medicamentos ou tratamentos médicos, promovidos por via judicial, dado que permite ao
paciente seja iniciado o tratamento, possibilitando maior celeridade, não carecendo de
todo o trâmite processual para ter o direito à saúde materializado.
E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER – CÂNCER NO CÉREBRO EM ESTÁGIO AVANÇADO –
MEDICAMENTO PARA SOBREVIDA – INEXISTENTES ALTERNATIVAS NA
REDE PÚBLICA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE E QUE VEM SENDO
ATENDIDO PELO SUS – DEMONSTRADA NECESSIDADE– TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de ser
concedida a tutela de urgência quando está demonstrada a necessidade
do medicamento, tratando-se de paciente hipossuficiente e acometido
de doença grave em estágio avançado, necessitando do medicamento
para sua qualidade de vida e aumento da sobrevida. É possível a fixação
de multa diária cominatória contra a Fazenda Pública para o caso de
descumprimento da obrigação de fazer.
46

www.conteudojuridico.com.br

(TJ-MS - AI: 14140568720168120000 MS 1414056-87.2016.8.12.0000,
Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento:
15/03/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2017)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O recurso foi concedido, e desse modo determina-se o fornecimento do
medicamento acima ilustrado, levando em consideração que o medicamento foi
incorporado a tabela do SUS para dispensação gratuita, foi concedido a tutela e ainda
fixou-se aplicação de multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Para ilustrar no que concerne a competência solidária dos entes federativos sobre o
tema o agravo de instrumento demonstra, que é de competência comum o fornecimento
de medicamento de alto custo aos pacientes acometidos pelo câncer, conforme o AI
abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
DE ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA. O Plenário do STF em 22.05.2019
reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm
responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e
tratamentos de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral
(RE 855.178, Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais
de descentralização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(TRF-4 - AG: 50430308420194040000 5043030-84.2019.4.04.0000,
Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 04/02/2020,
TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Conforme o entendimento sobre a competência comum entre os entes federados, temse a determinação da responsabilidade solidária nas ações que o direito pleiteado foi
ameaçado, o direito a saúde será de competência repartida entre os entes.
5 CONCLUSÃO
O direito a saúde debatido no presente estudo aborda conceito que abrange o campo
biopsicossocial, plenamente protegida pelo âmbito jurídico, através a Constituição Federal
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de 1988 e outros institutos infraconstitucionais. Outro prisma importante para análise da
concessão de medicamento, é o princípio da dignidade da pessoa humana que é um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, instituto usado para argumentar a
concessão do medicamento de alto custo aos pacientes com câncer por meio da tutela de
urgência.
Assim, a Tutela de Urgência é uma tentativa de alcançar a justiça de uma forma mais
ágil. Sob esse panorama, ampla maioria dos autores nessas ações judiciais são
hipossuficientes ou tiveram seus tratamentos negados pelas prestadoras de plano de
saúde, e tais tratamentos possuem valores exorbitantes. Assim, só restando acionar o Poder
Judiciário. Para além disso, a judicialização da saúde no Brasil ganhou destaque e amparo
nos últimos anos.
A tutela de urgência carece de comprovação por laudo médico. Nessa toada, o
magistrado necessita se basear em critérios técnicos acessíveis para definir o tempo
razoável para determinar o cumprimento, aplicando os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e a reserva do possível. Assim, a aplicação destas normas orientadoras leva
em consideração a capacidade orçamentária e os recursos que os entes federativos
dispõem. E cabe ao juízo diante do caso concreto apreciar tais situações.
Conquanto a questão principal seja o acesso do paciente ao direito controvertido
que é medicamento, faz-se necessário ainda um empenho na comunicação e nas ações
entre as esferas da saúde e da justiça com o intento de transpor as barreiras dos dois
sistemas. Também, para atingirem eficazmente às lides individuais que visam dar a
dignidade para o enfermo por meio do tratamento médico adequado.
Uma possibilidade de evitar grande número de casos de solicitação de
medicamentos por via judicial, seria o acesso pela estrutura administrativa no SUS,
garantindo o acesso aos medicamentos essenciais corroborando a aplicabilidade dos
direitos sociais, ademais evitando-se assim o acumulo de ações judiciais.
Os precedentes jurisprudenciais evidenciam, a proteção ao direito à saúde e
consolidam a sua eficácia. Conformes as decisões que demonstram a compreensão da
sociedade na relevante função que o Estado desempenha na proteção dos direitos em
litigio, desse modo a concessão dos medicamentos de alto para pacientes com câncer no
Brasil, através da tutela de urgência, esta prestando-se como instrumento de garantia para
efetividade nas ações judiciais.
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RESUMO: Este artigo tratou da omissão legislativa quanto ao prazo da prisão preventiva
sob o prisma do direito fundamental à razoável duração do processo. Objetivou-se analisar
em que medida a ausência de um limitador temporal na cautelar em questão, implicou em
violação ao direito constitucional a um processo de duração razoável. Sendo assim, o
interesse pela problemática surgiu em razão da necessidade de um processo justo e célere,
que não negue a justiça pela morosidade, mas também não atropele as garantias do
investigado ou réu. A pesquisa é relevante, visto que sendo a prisão processual uma
exceção frente ao princípio da presunção de inocência, tornou-se banal. E, o número de
presos provisórios é alarmante sem sequer ter a perspectiva de prazo final do seu
encarceramento. No caso, quando preso preventivamente, contrariando a determinação
da Lei Maior. Para aprofundar e cientificar os argumentos levantados, a metodologia
utilizada foi por meio de uma revisão bibliográfica com abordagem dedutiva. É necessário
olhar para o instituto da prisão preventiva sob a ótica garantista que a Constituição Federal
de 1988 estabelece e não pelo enfoque inquisitorial ainda presente no processo penal.
Dessa forma, a celeridade processual tende a ser respeitada.
Palavras-chaves: Prisão Preventiva, Omissão Legislativa, Direito Fundamental, Razoável
Duração do Processo.
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ABSTRACT: This article dealt with the legislative omission regarding the term of preventive
detention from the perspective of the fundamental right to a reasonable duration of the
process. The objective was to analyze to what extent the absence of a time limit in the
injunction in question implied a violation of the constitutional right to a process of
reasonable duration. Thus, interest in the issue arose due to the need for a fair and swift
process, which does not deny justice due to its delay, but also does not run over the
guarantees of the investigated or defendant. The research is relevant, since procedural
arrest is an exception to the principle of presumption of innocence, it has become
commonplace. And, the number of pre-trial prisoners is alarming without even having the
prospect of a deadline for their incarceration. In this case, when preventively arrested,
contrary to the determination of the Major Law. To deepen and scientify the raised
arguments, the methodology used was through a literature review with a deductive
approach. It is necessary to look at the institute of preventive detention under the
guaranteeing perspective that the Federal Constitution of 1988 establishes and not through
the inquisitorial approach still present in criminal proceedings. Thus, procedural speed
tends to be respected.
KEYWORDS: Preventive Imprisonment,
Reasonable Duration of the Process.
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Sumário: 1. Introdução. 2. Prisão Preventiva. 2.1. Evolução histórica quanto à sua aplicação.
2.2. A cautelar na legislação atual. 2.3. Consequências decorrentes de sua execução. 3.
Direito fundamental à razoável duração do processo. 3.1. Da razoável duração do processo
à razoável duração da prisão preventiva. 4. Revisão nonagesimal introduzida pela Lei nº
13.964/19. 4.1. Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal: o dever de revisar
a prisão preventiva a cada 90 dias. 4.2. Inovação legal versus movimento de sabotagem. 5.
Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O Código de Processo Penal Brasileiro prevê medidas cautelares que visam garantir
a efetividade da tutela jurisdicional, dentre elas, as cautelares pessoais que recaem sobre a
liberdade do investigado ou réu. A imposição de uma dessas medidas deve ser analisada
com bastante cuidado, visto que com ela, um dos direitos fundamentais do indivíduo, isto
é, o direito à liberdade, tende a ser limitado.
Vale destacar de imediato que a prisão preventiva, ora objeto de estudo do presente
artigo, assim como as demais cautelares, é uma medida excepcional no ordenamento
jurídico brasileiro, sendo decretada apenas quando presente o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis, bem como quando diante da impossibilidade de decretar as demais
medidas alternativas menos gravosas.
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Nesse sentido, a pesquisa girou em torno da determinada prisão processual sob a
ótica de uma duração razoável, visto que o legislador brasileiro deixou de estabelecer um
limite global máximo, o que pode dar margem a dilações indevidas.
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Com o intuito de discutir sobre a problemática, o desenvolvimento do estudo iniciouse com a evolução histórica da prisão preventiva, desde a Antiguidade até os dias atuais,
bem como pelas consequências decorrentes da condição de estar intramuros sem
perspectiva de prazo final, quando preso preventivamente. Em seguida, discorreu-se sobre
o direito fundamental à razoável duração do processo. Esse, introduzido no art. 5°, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, apenas em 2004, por meio da Emenda Constitucional nº
45, a fim de resguardar o direito a um processo justo e célere, evitando que ele se torne
uma pena em si mesmo.
Por conseguinte, fez-se necessário suscitar a inovação trazida pela Lei nº 13.964/19,
popularmente conhecida como Pacote Anticrime, que introduziu no Código de Processo
Penal, por meio do parágrafo único do art. 316, a obrigatoriedade de revisar a necessidade
da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias. No entanto, os tribunais superiores
têm decidido de formas diversas ao novo dispositivo.
Em sede de conclusão, a pesquisa não teve o intuito de exaurir o conteúdo sobre a
temática, mas estimular os futuros pesquisadores a ampliar esse campo de discussão
imanente à limitação temporal na prisão preventiva em consonância com a duração
razoável do processo. E, consequentemente, olhar para o processo penal pela ótica
garantista, democrática e humanitária.
O estudo valeu-se do método de abordagem dedutiva para compreender a prisão
preventiva e sua duração temporal concernente à razoabilidade. Utilizou-se a pesquisa
bibliográfica, através do exame de doutrina, legislação, julgados pátrios e artigos
científicos.
O objetivo deste artigo foi analisar em que medida a ausência de limitador temporal
na prisão preventiva pode violar o direito fundamental à razoável duração do processo,
bem como demonstrar, por meio da problemática abordada, que o processo penal precisa
estar em consonância aos direitos e garantias fundamentais.
2 PRISÃO PREVENTIVA
2.1 Evolução histórica quanto à sua aplicação
No primeiro capítulo da obra Falência da pena de prisão: causas e alternativas, Cezar
Roberto Bitencourt compilou o histórico da prisão desde a época mais remota até a
atualidade. Bitencourt (2011) afirma que, na Antiguidade, Platão já entendia que a privação
de liberdade poderia ser efetivada por meio da prisão pena e da prisão como custódia.
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Sendo essa, a única utilizada até o final do século XVIII, pois, a prisão não era considerada
nem aplicada como sanção penal, mas sim como depósito, isto é, lugar onde o delinquente
ficava recluso até o momento do seu julgamento ou da sua execução.
Naquele período histórico, a prisão tinha apenas a função acautelatória para garantir
a execução da pena ou a efetivação do pagamento. Isso acontecia principalmente na
Grécia, quando o devedor era preso até que pagasse a dívida ou a quitasse em troca do
trabalho forçado.

Conforme Ferrajoli (2002), ao passo que no Direito Romano, a prisão preventiva havia
sido proibida por completo, na Idade Média, pela forte influência do procedimento
inquisitório, esse instituto perdeu seu caráter cautelar e passa a ser aplicado comumente.
A jurisdição canônica entendia ser necessário esse período de reclusão do réu, visto que
ele teria tempo suficiente para estar consigo, refletir, arrepender-se do delito, livrar-se da
culpa e achegar-se ao divino.
Com o surgimento do Estado Moderno e o enaltecimento da dignidade da pessoa
humana, influenciado pelas correntes iluministas e humanitárias, os reformadores do
direito penal moderno passam a criticar as legislações criminais enraizadas nas velhas
concepções. Nessa época, a prisão preventiva volta a ser compreendida como uma
cautelar. Por isso, um daqueles reformadores, Beccaria (apud FERRAJOLI, 2002), sustentava
que a partir do entendimento da privação de liberdade ser uma pena, ela não pode
preceder a sentença, a não ser que seja para impedir a fuga do suspeito ou a ocultação da
prova do crime, porém, essa reclusão não deve demorar muito e deve ser a menos dura
possível.
No Brasil, a prisão preventiva tem sua aplicação dividida em dois períodos: antes e
depois do Código de Processo Penal de 1941. Sendo que, esse instituto teve como baliza
no ordenamento jurídico brasileiro o advento do referido diploma legal.
Antes do Código de Processo Penal de 1941, para decretar a prisão preventiva
bastava ser feita a denúncia de um delito. Logo após se tornou necessário apresentar
provas sobre o fato e sua autoria. De acordo com Rogério Cruz (2011), o Príncipe Regente
editou um decreto em 1821 permitindo a prisão de pessoa livre apenas com a ordem
escrita do juiz ou magistrado criminal do território, salvo caso de prisão em flagrante. Com
a Constituição de 1824, ninguém seria preso sem culpa formada, ressalvadas algumas
hipóteses legais. Em 1871, com a Lei nº 2.033, não haveria possibilidade de decretar a
cautelar do culpado, caso ultrapassasse um (01) ano do crime.
Com o advento do Código de Processo Penal (CPP) de 1941, a modalidade preventiva
de prisão passou a ter sua admissibilidade ampliada, visto que novas hipóteses surgiram
para admitir sua decretação. Na perspectiva do Estado, colocar o suspeito preso em
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situação de provisoriedade tem mais benefícios que malefícios, pois, a administração da
justiça estará resguardada do perigo que é ter o delinquente em liberdade, ainda que seu
direito de ir e vir seja cerceado.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Segundo Pimentel (2010), referindo-se à segunda fase do governo de Vargas, a prisão
preventiva era decretada pelo Ministério Público ou pela polícia. O Parquet não poderia
deixar o suspeito preso por mais de 50 dias, ainda que não tivesse concluído as
investigações. Por outro lado, tanto a Polícia Judiciária como a Polícia Internacional e de
Defesa do Estado tiveram seus poderes ampliados, pois poderiam prender o suspeito
durante 180 dias para averiguações e, nesse caso, não tinha controle judicial.
De acordo com a autora supracitada, em meados de 1947, o governo da época
utilizava-se de medida cautelar para reprimir àqueles que o ameaçavam. As legislações
reafirmavam essa ideia ao dar maior liberdade para a polícia prender por tempo
indeterminado, sem sequer o suspeito ter sido julgado.
Além dos períodos antes e depois do CPP, a prisão preventiva deve ser interpretada
a partir de um terceiro momento, isto é, sob a ótica garantista da Constituição Federal de
1988. É cediço que sendo o Código Processual Penal Brasileiro promulgado durante o
Estado Novo sob a inspiração do Código de Processo Penal Italiano da década de 30 de
perspectiva policialesca e autoritária, é necessário passar pelo controle de
constitucionalidade, assim como pelo controle de convencionalidade. Caso contrário, tanto
a Constituição como o Pacto de São José da Costa Rica, ambos hierarquicamente
superiores ao CPP, serão claramente violados e o caminho democrático e humanitário para
se chegar a uma pena não será percorrido de forma devida, (LEONEL, 2016).
Ademais, atualmente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
consagra no art. 5º, LVII, da CF/88 a presunção de inocência ao determinar que “ninguém
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(BRASIL, 1988). A presunção de inocência é intrínseca ao ser humano, mesmo que por tanto
tempo tenha sido questionada e invalidada. Sobre o assunto, Ferrajoli (2002, p. 441) afirma
que “esse princípio fundamental de civilidade representa o fruto de uma opção garantista
a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da impunidade de algum
culpado”.
De acordo com o dispositivo constitucional transcrito acima, evidencia-se que a regra
é a prisão somente após a sentença condenatória transitada em julgado. Porém, de forma
excepcional, o ordenamento jurídico brasileiro permite a decretação da prisão provisória –
prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva –, sendo essa última a medida
cautelar pessoal do presente estudo e já apresentado um breve histórico de sua aplicação
no ordenamento jurídico brasileiro.
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Muitos doutrinadores entendem ser contraditória a coexistência entre presunção de
inocência e prisões cautelares, porém, Lopes Jr (2020) afirma que existindo requisito,
fundamento cautelar e princípios que regem as medidas cautelares é plenamente possível
essa coexistência.
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2.2 A cautelar na legislação atual
Nos moldes do art. 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada no curso da
investigação policial ou do processo penal pelo juiz ou tribunal competente, em decisão
fundamentada, a partir do requerimento do Ministério Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação da autoridade policial.
O requisito para decretação da preventiva, assim como das demais cautelares, é o
fumus commissi delicti, ou seja, a prova da existência do crime mais os indícios suficientes
de autoria. Nesse sentido, Lopes Jr (2020) explica que a cautelar requer um juízo de
probabilidade, isto é, o predomínio de verossimilhança dos requisitos positivos (provas
quanto ao fato típico, ilícito e culpável) sobre a inexistência de verossimilhança dos
requisitos negativos (causas de exclusão da ilicitude ou de exclusão da culpabilidade).
Sabe-se que a razão de ser da prisão cautelar é garantir a efetividade da tutela
jurisdicional, logo, podem surgir situações que colocam o normal desenvolvimento do
processo em perigo. Esse é o caso do periculum libertatis, fundamento da prisão
preventiva, que significa o perigo decorrente do estado de liberdade do acusado ou réu.
O art. 312 do CPP traz a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, como situações fáticas que
configuram o periculum libertatis. Cabe ressaltar ainda, conforme entende Lopes Jr (2020,
p. 692), que é essencial a existência de prova razoável sobre o periculum libertis, visto que
“presunções ou ilações” não são suficientes para decretar a preventiva, pois, o fato deve
ser claro, determinado e atual.
Ademais, no art. 319 do CPP, há diversas medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva. Elas existem para evitar a decretação imediata da mais gravosa, considerada a
ultima ratio do sistema, justamente por ser uma medida excepcional, que permite o
encarceramento do suspeito ou réu até então inocente, sem sequer possuir prazo final de
sua duração.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição do julgado da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: 1. Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e
Processual Penal. 3. Operação Deu Zebra. Prisão preventiva. Falta de
demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ausência
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de contemporaneidade. 5. Paciente permaneceu em liberdade
durante a instrução do processo. 6. Adequação das medidas
cautelares diversas da prisão. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento.
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(HC 179859 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG
25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)

No caso em tela, o acusado teve sua prisão preventiva revogada na 1ª instância, mas
logo o Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal a decretou novamente. A defesa
não satisfeita impetrou um habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça e depois para
o Supremo Tribunal Federal, onde então teve sua prisão revogada por falta de motivos
contemporâneos que permitissem sua decretação.
Cabe lembrar ainda que, apesar de sua gravidade, a prisão preventiva não tem prazo
máximo global de duração, o que torna a medida ainda mais agressiva. Já é desgastante
responder a um processo, seja ele em qual âmbito for, pior é respondê-lo preso,
principalmente, por não ter a segurança de um marco limitador que ponha fim a prisão.
Ainda mais preocupante é quando, conforme declara Auriney Brito (2020), se compreende
o favoritismo da medida cautelar no cenário punitivo brasileiro, algo que é excepcional, e,
tornou-se banal.
2.3 Consequências decorrentes de sua execução
Em relação às consequências decorrentes da prisão preventiva, Lopes Jr (2020) aduz
que além da condição de estar intramuros, o atraso exagerado penaliza a pessoa ré em
razão de todo sofrimento causado na espera processual. Isso porque o acusado fica sujeito
à aflição da demora, a um possível empobrecimento e até mesmo ao risco de
comprometimento de ordem psicológica, tudo em decorrência da estigmatização jurídica
e social, fruto de um processo.
Resta claro que a lenta marcha de acusação ceifa socialmente o imputado, assim a
história mostra condenações que não veem do judiciário, mesmo que tenham origens dele.
Assim, infere-se que o caráter punitivo do processo penal não se encerra no cárcere,
pois como declara Lopes Jr (2020, p. 108), “o caráter punitivo está calcado no tempo de
submissão ao constrangimento estatal, e não apenas na questão espacial de estar
intramuros”. Dito isso, fica claro que mesmo tendo seu estado de liberdade preservado, ao
imputado livre deve-se levantar a problemática da dilação indevida, visto que este não está
a salvo do estigma atrelado ao tempo que esteve sob submissão estatal e dos tormentos
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que advirão dele. Para o referido autor, o custo da pena-processo não se refere apenas ao
aspecto econômico, mas ao social e psicológico.
Com razão, Lopes Jr (2020) explica que essa submissão ao processo penal concede
ao poder estatal a possiblidade de gerir sobre determinados direitos fundamentais, como
a liberdade de locomoção, o poder de dispor dos próprios bens, a inviolabilidade do lar e,
mais sensivelmente, a própria dignidade do imputado. Em harmonia, declara Greco (2015)
que quando preso, processado ou sentenciado, o infrator, simultaneamente a perda da
liberdade, desapossa-se de seus direitos restantes.
Segundo Einstein (apud LOPES JR, 2020), um homem ao se sentar próximo de uma
bonita moça, durante uma hora, tem a impressão de que passou apenas um minuto e, no
entanto, se caso o mesmo homem sentar-se sob um fogão quente durante um minuto a
ele parecerá que a passagem de tempo é maior que uma hora. Assim, esse esclarecimento
declara que a percepção tempo de cárcere é influenciado por diferentes fatores. Diante
disso, o tempo no direito não pode ser compreendido da mesma forma que nos demais
âmbitos.
Sendo assim, é cristalino a importância de reconsiderar a análise do tempo prisional,
pois, para Lopes Jr (2020, p. 109) “a lista de direitos fundamentais violados cresce na mesma
proporção em que o processo penal se dilata indevidamente”. Por isso, pode-se considerar
que direitos se perdem em face da protelação processual. É o que acontece com a
presunção de inocência, visto que o processo sem conclusão em tempo adequado soterra
o estado de inocência do acusado, pois sua demora e sua dilação injustificada causa
descrédito quanto a imagem e a honra do imputado. Ocorre que a própria
jurisdicionalidade é atingida, já que o processo se torna uma pena antecedente à punição
material imposta (LOPES JR, 2020).
Ademais, mesmo fora dos muros prisionais e distantes dos acentos de julgamento,
os egressos sofrem preconceito e desconfiança da sociedade que prejudica a fase de
reintegração, impossibilitando, deste modo, que o acusado continue dignamente sua vida.
Mesmo que, embora tenham cumprido o compromisso com o poder judiciário, são
condenados socialmente ao estigma perpétuo de criminalidade.
Isso porque, em virtude do fascínio da sociedade por justiçamento, corriqueiramente
os noticiários divulgam casos policiais com a justificativa de defesa da ordem. Logo, os
chamados jornais policialescos inflamam o medo da comunidade ao abastecer os canais
televisivos com insegurança, apologia à violência policial, linchamento social e
pronunciamentos que insultam direitos fundamentais.
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Esse fenômeno social é descrito pela Teoria do Etiquetamento, ao elucidar que a ideia
de infração e o conceito de infrator dão-se da interpretação da sociedade, emoldurando o
transgressor que descumpre alguma norma a uma imagem de criminoso.
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Destarte, o que se espera é a constância perfeita entre a não perda de tempo,
contendo, deste modo, o martírio causado ao acusado, e a não pressa exagerada, evitando
assim o acesso a uma ordem jurídica injusta causada pela desobediência às garantias
constitucionais inerentes ao processo.

No entanto, no capítulo que sucede a este será analisado o direito fundamental à
razoável duração do processo.
3 DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
3.1 Da razoável duração do processo à razoável duração da prisão preventiva
De acordo com Lira (2021, p. 114), no que tange a justiça criminal, o direito
fundamental à duração razoável do processo faz parte do “núcleo mínimo universal”, uma
vez que corresponde a uma garantia mínima ligada a valorização da condição humana e
da própria dignidade da pessoa ante o Jus Puniendi e Jus Persequenti atribuído ao Estado.
Logo, no campo do processo criminal, essa garantia fundamental exige necessário
apreço, em razão de ser a atmosfera onde se percebe uma maior ofensa aos direitos
fundamentais dos sujeitos de direitos sob judice.
O trajeto histórico percorrido pela razoável duração do processo iniciou no século
XIII, com a Magna Carta Inglesa de 1215, ao dispor no art. 40 que “a ninguém venderemos,
a ninguém negaremos ou retardaremos direitos ou justiça”. Constatando que o propósito
em resguardar os direitos e garantias contra dilações injustificadas causadas ao processo
não é recente.
Posteriormente, concebeu-se a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787,
declarando o direito da pessoa a receber um julgamento célere, assim na Emenda VI
preceitua que “em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento
rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime houver sido
cometido [...]” (ESTADOS UNIDOS, 1787).
Para Lira (2021), além de anunciar o direito à duração do processo em um prazo
razoável, ao posicionar a citada garantia no início do mencionado artigo VI, e em sequência
as outras garantias processuais, a Constituição dos Estados Unidos da América demonstra
que a presença de tal garantia permite a concretização dessas demais garantias processuais
em seus tempos devidos. Pois, segundo a autora, a desobediência à razoável duração do
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processo compromete a legitimidade do processo e, sendo assim, potencializa sua ofensa
a pessoa acusada.
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A autora supracitada ainda adverte que, mencionada garantia corresponde a um
desdobramento do devido processo legal, justificando seu reconhecimento como implícita
aos sistemas democráticos, pois, estes sistemas carregam consigo o devido processo legal.
À vista disso, pode-se concluir que, o Brasil já possuía a razoável duração do processo,
em virtude de ser signatário de tratados internacionais que trazem consigo a temática, a
exemplo do Pacto de São José da Costa Rica, incorporado por intermédio do Decreto-Lei
n° 678, de 6 de novembro de 1992. No entanto, somente no ano de 2004, através da
Reforma Judiciária, o Brasil passou a adotar de forma expressa tal preceito. Desta forma,
no artigo 5°, inciso LXXVIII, a Constituição Federal de 1988 concede a todos, sob o âmbito
judicial e administrativo, que será assegurado a razoável duração do processo e os meios
que possibilitem a celeridade da tramitação processual.
Conforme exposto, esclarece João Paulo Melo (apud LIRA, 2021, p. 117) que “a
tempestividade da tutela jurisdicional, ou o processo sem dilações indevidas, ou ainda a
razoável duração do processo não é uma novidade nem dentro nem fora do ordenamento
jurídico brasileiro”.

Cumpre salientar, o legislador optou por um termo indeterminado, por conta disso,
ainda hoje se questiona sobre o que seria uma razoável duração do processo. É certo que
determinar conceitos e critérios objetivos é uma missão bastante difícil, como declara Ênio
Silva (2006), ao elencar diversos fatores que colaboram para a demora processual. Por
exemplo, uma causa simples não requer a mesma duração que uma causa complexa, no
sentido de produção de provas, que exige perícia, que tem pluralidades de agentes com
defensores distintos, vários depoimentos, prova testemunhal, etc.
Dessa forma, Lopes Jr (2020) entende que diante da vagueza conceitual do art. 5º,
LXXVIII, da Constituição, os tribunais brasileiros podem adotar os critérios – ainda que não
sejam totalmente suficientes - já adotados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que são: complexidade do caso; atividade
processual do interessado (imputado); conduta das autoridades judiciárias como um todo
(polícia, Ministério Público, juízes, servidores etc.); princípio da razoabilidade (esse sendo
inserido pelo referido autor). Mesmo assim, conforme aduz Pastor (2002), é inaceitável
que o Estado se utilize de pretexto diante dessas dificuldades e deixe de dar significado
para o preceito constitucional em destaque, haja vista que cabe a ele tal obrigação por
meio da legislação. Caso contrário, permanecerá a cargo do juiz de forma subjetiva a
decisão do que pode ou não ser duração razoável na tramitação processual.
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Portanto, é inegável que no Brasil e nos demais sistemas democráticos, os
jurisdicionados possuem o direito de serem julgados em tempo devidamente razoável.
Apesar disso, o Brasil, lamentavelmente, optou por adotar a “Teoria do Não Prazo”. Essa
teoria, oriunda da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e é de forte
domínio em diversos países, pois, defende como impossível a determinação de um prazo
fixo final para existência do processo dada às especificidades de cada caso. A contrario
sensu, explica Lopes Jr (2020) que tal doutrina corresponde a uma sistemática ultrapassada
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
Na contramão dessa teoria, diversos países têm previsão legal para a duração da
prisão preventiva e serve de incentivo para o ordenamento jurídico brasileiro. Dentre eles,
a Argentina, que adotou o prazo máximo de dois anos, desde que não tenha sido proferida
sentença de primeira instância, podendo ser prorrogada por mais um ano naqueles casos
mais complexos. O Paraguai, por sua vez, adotou a pena mínima em abstrato do crime
imputado como prazo para a duração da prisão preventiva, porém não pode exceder
aquele contido na legislação processual penal para o encerramento do processo, nem
durar mais de dois anos (NAKAHARADA, 2015). No Chile, o prazo máximo para a prisão da
cautelar corresponde à metade da pena prevista em caso de condenação (BADARÓ; LOPES
JR, 2009).
Noutro giro, ao direcionar o olhar para a crise no sistema carcerário brasileiro parece
ainda mais infundada a adoção da “Teoria do Não Prazo” pelo Brasil, visto que esse cenário
de absurdo descontrole resulta-se, principalmente, da ausência de um limitador de
permanência dos processos no tempo, conforme se verá adiante, as prisões provisórias
correspondem o segundo maior regime de encarceramento no país.
Como resultado, conforme pesquisa realizada pelo G1, dentro do Monitor da
Violência, calcula-se em 682,1 mil de população privada de liberdade no ano de 2021,
ostentando uma redução considerável, tendo em vista o levantamento referente ao ano de
2020 que constava o total de 709,2 mil presos. Quanto ao número de presos provisórios,
atualmente, registra-se que 217,6 mil, ou seja, 31,9% do total estão nessa situação. Vale
ressaltar que o total não leva em consideração os presos em regime aberto e os que estão
em carceragens de delegacias da Polícia Civil. (PORTAL G1, 2021)
Com base nos dados apresentados, o número de pessoas presas caiu e a superlotação
reduziu. Diante disso, uma possível justificativa para a diminuição milagrosa no número de
vagas do sistema prisional brasileiro deve-se em virtude da pandemia do Novo
Coronavírus, como consta de várias unidades da federação, a fim de prevenir a propagação
do vírus. Nesse sentido, aponta o Tribunal de Contas de São Paulo (2020), com base nos
dados coletados da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, que em função
da pandemia, somente no Estado de São Paulo, foram postos em liberdade um total de
6.309 presos nos sete meses após a pandemia do Covid-19.
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Em harmonia com o apresentado, o portal G1 Paraná (2021) afirma que no Brasil a
massa carcerária diminuiu em 3,1%. Entretanto, esse cenário diverge quanto ao Estado do
Paraná, visto que a massa carcerária obteve um crescimento de 9% entre 2020 e 2021.
Atualmente o referido estado possui o total 30.646 detentos em regime fechado, provisório
e semiaberto, sendo que quase um terço ainda está à espera de julgamento (PORTAL G1
PARANÁ, 2021).
Deste modo, vislumbra-se a necessidade de determinar um prazo máximo para prisão
preventiva, posto que, sua ausência caracteriza um fator que majora os índices da
superlotação prisional. E, para além disso, evitar que a demora exagerada represente a
própria pena material imposta.
Como se percebe no ensinamento dado por Einstein (apud LOPES JR, 2020) sobre o
preceito de relatividade retratado no capítulo anterior, o tempo prisional não deve ser
analisado por um critério meramente cronológico que se corporifica pelo tempo pautado
nos ponteiros do relógio ou nos números do calendário. Mas, deve-se considerar o critério
de tempo adequado ou devido, assim, o conceito de tempo Kairológico é o que melhor se
adequa para examinar o tempo em que a pessoa acusada passa custodiado. Isso pelo fato
deste corresponder à própria noção de tempestividade e relacionar-se intimamente com a
garantia fundamental à razoável duração do processo.

Morais da Rosa e Silveira Filho (2014), entende que, a noção de tempo razoável para
o processo não representa exatamente uma aceleração do tempo, mas, a extensão
temporal devida para que o processo venha a exercer suas funções. Pois, um processo
pressuroso pode vir a perder a razoabilidade de sua duração. Porém, o processo
demasiadamente moroso resulta ao custodiado inúmeras consequências tanto jurídicas
quanto sociais, que se materializam na estigmatização e na angústia prolongada, sofridas
pelos que estão sentados nos bancos dos réus.
Em nosso parecer, tentar entender o tempo prisional sob um tempo medido por
ponteiros é o mesmo que ler um texto através de um espelho, a visão que teremos é apenas
uma distorção da realidade, portanto, este deve ser percebido fazendo uso do tempo
vivido ou sentido.
Ademais, a despeito do tempo como pena, atualmente, os noticiários relataram um
caso absurdo de extrema injustiça praticado no interior do Ceará. Trata-se do jardineiro
Cícero, de 47 anos, preso injustamente em novembro de 2005 sob suspeita de tentativa de
homicídio. Foi expedido alvará de soltura apenas no dia 9 de abril de 2021. Cada detalhe
deste caso causa indignação, visto que nem mesmo processo criminal havia contra ele, este
não teve sequer direito a uma audiência de custódia (PORTAL G1, 2021). Foram mais de 15
anos sem ter a Constituição cumprida a seu favor. Hoje, nem mesmo a mais expressiva
indenização é capaz de suprir o tempo de liberdade que lhe foi retirado.
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Além desse, há outro caso também que aconteceu no estado do Ceará. Dessa vez, o
réu foi preso em flagrante delito, em junho de 2016 por dano qualificado, logo teve a
conversão em prisão preventiva. Passou mais de 4 anos preso, sendo que a pena abstrata
máxima do crime de dano é de três anos (ANGELO, 2020). Diante dessa constatação é
evidente que o réu ficou mais tempo preso preventivamente do que ficaria caso fosse
condenado à pena abstrata máxima.
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Em ambos os casos, a Justiça perdeu o real sentido de sua essência ao cercear a
liberdade de duas pessoas inocentes, impondo-lhes a mais gravosa das medidas
cautelares. Diante disso, fica evidente a banalização da prisão processual e o descaso do
Estado em relação aos direitos e garantias fundamentais do investigado/réu a fim de
satisfazer os anseios sociais calcado no viés inquisitorial.
Para evitar situações da natureza das relatadas acima, Lopes Jr (2020) entende que o
ideal é a fixação de prazo máximo de duração do processo e da prisão cautelar, impondo
uma sanção em caso de descumprimento.
É sabido que a implementação de um limitador temporal para a cautelar não é a
solução para todos os problemas existentes no processo penal, porém ao menos parte
deles serão solucionados, visto que a prisão provisória mais gravosa terá um prazo limite
de duração com sua respectiva sanção diante de inobservância. Assim, o direito
fundamental em análise tende a ser respeitado. A partir disso, os direitos e garantias
fundamentais estarão mais suscetíveis a serem observados, sendo eles a razão de ser do
processo penal.
À vista disso, se permanecer a prisão preventiva com essa pecha, ou seja, a ausência
de delimitador temporal das prisões preventivas, estará o processo penal perfazendo
aquilo que ensaia a Teoria da Janela Quebrada. Para que se possa entender, tal teoria
defende que da desordem sobrevém mais desordem. Assim, arrazoa que se em um prédio
com uma janela quebrada não sendo esta imediatamente consertada a tendência será de
que outras janelas sejam quebradas. Após isso, vira a invasão e, por fim, a destruição total
deste prédio. Assim, essa relação causal de desordem e criminalidade também afeta a
prisão preventiva, uma vez que é em virtude do desinteresse em impor um marcador de
temporalidade a essa medida acautelatória que resulta a insegurança jurídica aos
processos criminais.
Com isso, ressaltar-se que, perante essa insegurança jurídica, fruto da atitude relapsa
do legislativo em não normatizar um prazo máximo de permanência da preventiva,
encontra-se o acusado, colocado em uma espécie de limbo processual onde se distancia
dos que vivem em liberdade. E, também, afastado o bastante dos que já contam com um
cálculo estimado da pena que devem pagar. Com efeito, é viável determinar que a “pena
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del banquilo”, ou melhor, “pena processual” inflige ao processado uma punição de
natureza grave pelos simples fato deste “sentar-se no banco dos réus”.
No capítulo seguinte será abordado sobre a inovação trazida pela Lei nº 13.964/19
no que tange ao prazo revisional de 90 dias da medida cautelar.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

4 REVISÃO NONAGESIMAL INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13. 964/19
4.1 Art. 316, § único, do Código de Processo Penal: o dever de revisar a prisão
preventiva a cada 90 dias
Como já mencionado, a prisão preventiva não tem prazo de duração como a prisão
temporária, embora aquela seja uma medida mais gravosa que essa. Porém, com o advento
da Lei nº 13.964/2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, foi incluído no art. 316, do
CPP, o parágrafo único, não com um prazo máximo global de duração, como parte da
doutrina tem clamado, mas sim com o dever de reanalisar periodicamente a cautelar, o
que já é um grande avanço. O dispositivo determina que, quando decretada a prisão
preventiva, o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a
cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a
prisão ilegal (BRASIL, 2019).

Alguns pontos devem ser analisados do artigo supracitado. O primeiro é a
obrigatoriedade da reavaliação periódica da prisão preventiva, visto que sua inobservância
gera uma pena, ou seja, a prisão torna-se ilegal, e, nos moldes do art. 5º, LXV, da
Constituição Federal, “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária”. Essa sanção foi de extrema importância, pois, conforme declara Lopes Jr (2020),
prazo sem sanção equivale a não prazo. O segundo elemento a ser destacado é a
necessidade desse reexame ser por meio de uma nova decisão, fundamentada e motivada.
Nada de repetir os motivos que impulsionaram a decisão anterior, a fim de cumprir
formalidades, logo, a decisão deve ser pautada no periculum libertatis atual. O terceiro
ponto é que a reanálise é feita pelo juiz de ofício, não sendo necessária a provocação dos
interessados.
Dessa forma, outro ponto bastante debatido está relacionado ao momento do
processo em que a revisão deverá ser feita. O senso comum doutrinário entende que,
somente aquele juiz que decretou a prisão preventiva é que pode revisar. Sobre a
perspectiva do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse assunto, Lopes Jr (2020) adverte ser
provável que, assim como o STJ, a Suprema Corte também entenda pela inaplicabilidade
do dever de revisar a medida quando o feito já estiver em tribunais de justiça ou regional
federal. Porém, o autor lamenta a interpretação dos tribunais por entender que eles não
estão inumes ao controle do prazo. Corrobora Queiroz (apud LOPES JR, 2020, p. 94) ao
determinar que cabe ao juiz fazer o reexame obrigatório enquanto não for proferida a
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sentença, agora, a partir da interposição da apelação, cabe ao tribunal, sendo que ele pode
delegar essa função ao juiz que prolatou a sentença condenatória.
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É importante destacar novamente que antes da aprovação da Lei nº 13.964/2019, a
prisão preventiva não tinha nenhum tipo de prazo para controle, o que significa que se o
juiz decretasse uma prisão, ela poderia durar dias, meses ou anos, independentemente das
mudanças quanto as circunstâncias que levou o juiz a decretá-la. Dessa forma, a inovação
desse instituto é necessária, pois se trata de prisão cautelar e não de prisão pena. Por isso,
o art. 313, § 2º, do CPP, é claro ao proibir a antecipação do cumprimento de pena como
finalidade da imposição da medida.
Uma boa justificativa para a inovação do art. 316, do CPP, é encontrar uma solução
para milhares de réus, em grande quantidade pobres, desassistidos de defesa, que passam
anos no sistema prisional sem julgamento. Essa realidade vai na contramão da dignidade
da pessoa humana, da razoável duração do processo, da presunção de inocência, do
devido processo legal, além de tantos outros princípios norteadores do direito processual
penal.
4.2 Movimento de sabotagem versus inovação legal
Em uma obra intitulada Pacote Anticrime: um ano depois, Aury Lopes Jr., Ana Cláudia
Bastos de Pinho e Alexandre Morais da Rosa, os autores analisaram a eficácia das mudanças
advindas com a Lei nº 13.964/19. No capítulo: Um ano do pacote anticrime, conseguiremos
mudar a cultura inquisitória?, Lopes Jr (2020) analisa como os juízes e tribunais têm lidado
com o dever de revisar periodicamente a prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça
e o Supremo Tribunal Federal têm julgado de formas diversas do que dispõe o dispositivo,
visto que tem relativizado a sanção imposta pela não observância do dever revisional, assim
têm feito também os tribunais inferiores. Para o autor, essa atuação dos órgãos julgadores
tem esvaziado a evolução esperada, pois ao desconsiderar a sanção do prazo reflete à
ineficácia da proteção ao direito fundamental que se pretendia tutelar.
É de extrema importância comentar sobre um caso específico que trouxe o olhar
social e midiático para prisão preventiva. Trata-se do polêmico caso do André Oliveira
Macedo, conhecido como “André do Rap”, quando solto por habeas corpus, concedido
acertadamente pelo Ministro Marco Aurélio, com o argumento de ilegalidade da prisão.
Pois, ele estava preso há mais de 90 dias sem a revisão da necessidade ou não da cautelar.
Em resposta a isso, o Ministro Luiz Fux, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal
Federal, após reconhecer a existência de risco de grave lesão à ordem e à segurança
pública, concedeu a suspensão de medida liminar proferida nos autos do HC 191.836/SP e
determinou a imediata prisão do paciente, porém ele já estava foragido. (STF, 2020).
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A repercussão foi tanta que, no dia 15 de outubro de 2020, no final dos autos daquele
habeas corpus, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu, claramente como
resposta ao anseio social, em decisão veiculada no informativo nº 995, por 9 a 1, que a
inobservância da revisão não gera automática revogação da prisão. Para a Suprema Corte,
deve ser feita uma interpretação harmônica entre o que prevê o caput do art. 316 e seu
parágrafo único.
Sendo assim, o entendimento paira, não na ilegalidade da prisão e,
consequentemente, sua revogação meramente pelo decurso do prazo processual, mas sim,
pela ausência de fundamentação periódica que reanalise se ainda persistem ou não os
fundamentos que permitiram a decretação da prisão (STF, 2020). Assim, como a Suprema
Corte, Nucci (apud BARBOSA 2020) também entende que, por mais que o prazo para
reavaliar a necessidade da custódia cautelar seja soberano, deve buscar saber as razões do
magistrado para não o cumprir, além de que o prazo de 90 dias não pode ser peremptório.
Por outro lado, Barbosa (2020) afirma que essa interpretação de que o prazo não é
peremptório, isto é, admitem prorrogação, não é interpretação, pois não se preocupa em
extrair o sentido real do texto, mas sim substituí-lo. E, isso é perigoso, porquanto o
Judiciário foge dos limites da lei por não concordar, ele está reescrevendo o texto legal, e,
consequentemente, interfere na função típica do Legislativo. Logo, essa prática deve ser
refutada, pois, dessa forma se estabelece uma hierarquia entre os poderes, o que não é
admitido em um Estado Democrático de Direito.
À propósito, sobre o assunto, Streck (2020) expõe que a mens legis confirma a mens
legislatoris, o que significa dizer que o texto descrito no dispositivo condiz com a
verdadeira intenção do Legislativo, são objetivas, impedindo que o intérprete diga o
contrário daquilo que ficou explícito na aprovação da lei. Essa intenção pode ser
comprovada de forma clara na discussão realizada pelo grupo de trabalho destinado a
analisar mudanças promovidas pelos projetos de lei nº 10.372/2019, 10.373/2019 e
882/2019 que resultaram na Lei nº 13.964/19.
Na vez da proposta de inclusão do parágrafo único no art. 316 do CPP, foi
questionado justamente sobre a sanção decorrente da não observância do prazo para
revisar a prisão e a quem caberia esse dever. As repostas foram diretas: se o tempo da
prisão exceder os 90 dias sem reanálise, ela deve ser relaxada, e, cabe ao Poder Judiciário
o ônus de zelar pela prisão preventiva. Novamente, assim como Barbosa; Streck (2020) é
afirmado claramente que o Supremo Tribunal Federal reescreveu o dispositivo. Não sendo
a lei inconstitucional ou tendo outro vício hermenêutico não cabe outra coisa a não ser
aplicá-la. É o que deve ser feito em uma democracia, aplica-se a lei, a menos que seja
inconstitucional, é simples. Mas na realidade, pelas palavras do referido autor, um caso fácil
se torna um caso difícil e, ao final, um trágico caso hermenêutico.
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É interessante que o Ministro Marco Aurélio concedeu no ano de 2020 pelo menos
79 pedidos de soltura com base no mesmo entendimento utilizado para colocar em
liberdade André do Rap. (G1, 2020). Porém, somente a decisão que colocou o André em
liberdade atraiu os olhares da sociedade para o até então desconhecido reexame
obrigatório do parágrafo único do art. 316, do CPP. É compreensível o alvoroço social, por
se tratar de um dos líderes da maior facção do país, tendo ele já duas condenações em
segunda instância, estando preso desde setembro de 2019.
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No entanto, conforme aduz Barbosa (2020), para se evitar situações como essa, a
solução é simples, basta o juiz revisar a prisão com a mesma presteza com que a decretou,
até porque jamais se ouviu falar de um magistrado que por conta do excesso de processos
demorou para prender. Nesse mesmo sentido, Streck (2020), afirma que o Ministério
Público e o juiz cochilaram nesse caso, porquanto seria de ofício a revisão. Isto é, é ônus
do Estado e não da defesa suscitar a revisão, é do Estado o jus persequendi.
Portanto, o que não cabe ao Estado-juiz, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal,
conforme critica Lopes Jr (2020), é agir para corresponder às expectativas sociais, sendo
que, essencialmente, seu papel é o de atuar como guardião da Constituição Federal e da
eficácia dos direitos fundamentais, ainda que para isso tenha que decidir contra a maioria.
Nesse sentido, Ferrajoli (2002) corrobora ao dizer que muitos dos que defendem a prisão
preventiva baseiam-se no clamor social que é causado quando o suspeito não é punido
imediatamente, como a sociedade anseia. Ela associa de forma errônea a finalidade repressão - da prisão pena à prisão preventiva. E é justamente para proteger aquele “bode
expiatório” que o processo penal nasce, sendo eles “cidadãos individualizados”, que
enquanto suspeitos são tidos como culpados, ainda que sem penas.
É bem verdade que o Estado tem mais poder que o cidadão. Não é por acaso que o
suspeito se sente intimidado frente a ele. Voltaire (apud FERRAJOLI, 2002, p. 443), já dizia
que “o modo pelo qual em muitos Estados se prende cautelarmente um homem
assemelha-se muito a um assalto de bandidos”. Com essa perspectiva do referido autor,
pode-se compreender o medo e intimidação que o suspeito tem do Estado. Não só nas
épocas remotas, também atualmente, apesar de muitos diretos intrínsecos ao ser humano
terem sido consagrados em diplomas de grande relevância, ainda assim, ora ou outra, esses
direitos acabam sendo violados, o que causa grande temor.
Em razão disso, Ferrajoli (2002, p. 441) adverte que “quando um imputado inocente
teme um juiz, significa que algo está fora da lógica do Estado de direito, pois o medo e a
desconfiança ou a não segurança do inocente quer dizer que a função da jurisdição penal
chegou à falência”. Na mesma lógica, Montesquieu afirma que “quando a inocência dos
cidadãos não é garantida, tampouco o é a liberdade” (apud FERRAJOLI, 2002, p. 441). Por
isso, Chesterton (apud STRECK, 2020) dizia que toda civilização decai quando esquece das
coisas óbvias.
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No entanto, há um questionamento que impera: por que é sempre mais difícil fazer
cumprir leis garantidoras? (STRECK, 2020). Lopes Jr (2020) entende que ainda hoje há um
movimento de resistência inquisitória muito forte que impede olhar para o processo penal
como um instrumento a serviço dos direitos e garantias fundamentais. Assim, também
compreende Coutinho (apud LOPES JR e MORAIS DA ROSA, 2020) que a estrutura - não
apenas jurídico processual, mas também de pensamento – inquisitória permanece hígida
por mais de 700 anos, logo tal libertação não é tarefa simples e ainda encontra no
movimento da sabotagem inquisitória mais um fator complicador.
Sendo assim, não basta mudar lei, como ocorreu com a inclusão do parágrafo único
do art. 316, do CPP, é imprescindível mudar o pensamento, desconstruir aquilo que foi
construído por longos anos. O atual Código de Processo Penal foi instituído no período
que prevalecia o modelo fascista italiano, logo, ao tê-lo por influência, tornou-se uma
legislação dotada de tradição autoritária, contrariando o ideal democrático proposto na
Constituição Federal de 1988. Por isso, esse código deve ser interpretado à luz da Carta
Maior para se evitar que direitos fundamentais reconhecidos após anos de barbárie torne
a ser suprimidos. Como foi dito por Binder (apud LOPES JR, 2020) que não basta mudar a
lei, é preciso mudar cabeças, mentalidade e mudar cultura.
5 CONCLUSÃO

Como expendido nesta pesquisa, dentre os direitos consagrados na Constituição e
nos tratados internacionais internalizados no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se o
direito à razoável duração do processo, introduzido na Lei Maior em 2004, por meio da
Emenda Constitucional nº 45, a fim de assegurar a celeridade processual.
Dessa forma, a existência desse direito como parte do rol daqueles que compõem as
cláusulas pétreas demonstra que o legislador compreendeu as inúmeras consequências
que atravessam a vida do investigado ou réu. Logo, quanto mais o processo se arrastar no
tempo, mais direitos serão violados. Vale lembrar que não sofre só aqueles a quem incide
diretamente o processo, como também sua família, amigos, a sociedade, a vítima, a família
da vítima e a todos quanto o crime venha afetar.

Nesse sentido, a lentidão na marcha processual é preocupante em todos os âmbitos
do direito, mas quando se trata do criminal essa preocupação tende a ser ainda mais
latente, visto que há outro direito em questão, isto é, o direito à liberdade. Esse não pode
ser relativizado, pois em consonância ao princípio da presunção de inocência todos são
inocentes até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
No entanto, existem algumas exceções como as medidas cautelares, dentre elas, a
preventiva, objeto do presente estudo. Os presos provisórios ocupam cerca de 31,9% do
total de presos no sistema prisional brasileiro, quantidade essa alarmante tendo em vista
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o status de inocente que a eles é garantido por lei. Isso mostra o quanto essa modalidade
de prisão tem sido banalizada no Brasil.
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Em se tratando da prisão preventiva, a mais gravosa dentre as medidas cautelares,
quando decretada não se tem a perspectiva de limite temporal, pois o legislador deixou
de estabelecer prazo máximo de sua duração. Essa omissão legislativa confronta o
mandamento constitucional à duração razoável do processo. Devido ao fato desse direito
visar a celeridade processual, a efetividade das demais garantias pertencentes ao processo,
evitando assim que a justiça seja negada, quando prolongada no tempo, já que
mencionado direito quando não concretizado coloca em risco a legitimidade processual.
No entanto, no Brasil, percebe-se que referido direito não tem total aplicação no
cenário pátrio e acaba por ser mitigado, uma vez que o custodiado permanece sob o Poder
Estatal por tempo indeterminado quando preso preventivamente.
Nesse viés, é possível observar que o emprego mitigado da duração razoável do
processo tem como infeliz desfecho a superlotação carcerária do país. Atualmente a massa
prisional brasileira cresce ao passo em que a lenta marcha processual se prolonga no
tempo.
Por conseguinte, pode ser observado que deixar ao bel-prazer do Poder Judiciário a
delimitação de prazo global máximo da prisão preventiva é o mesmo que legitimar dilações
indevidas, consequentemente, injustiças, como as dos exemplos mencionados em
capítulos anteriores. Sendo assim, o investigado ou processado não é tratado como um
sujeito de direitos, mas sim como um objeto a ser reprimido pelo poder punitivo do Estado.
Esse não é seu garantidor, muito pelo contrário, torna-se seu inimigo.
Ademais, o legislador, por meio da Lei nº 13.964/19, tentou evoluir quando
determinou o dever de revisar a prisão preventiva a cada 90 dias. Porém, as interpretações
dos tribunais, inclusive do STF, em sentido contrário ao dispositivo legal, ensejam em
retrocesso.
Diante disso, o que justifica as interpretações do Judiciário contra legem é que ele
ainda permanece maculado pela cultura inquisitorial, que não cumpre as regras do jogo,
isto é, o devido processo legal, mas que objetiva atender aos anseios sociais, o que vai a
contramão da visão garantista do processo penal à luz da Constituição.
Ademais, é necessário compreender e aplicar o processo penal como instrumento a
serviço dos direitos e garantias fundamentais, passando pelo controle de
constitucionalidade, bem como pelo controle de convencionalidade. A partir daí o direito
à duração razoável da prisão preventiva por meio de limitador temporal não mais será
motivo de interpretação contra legem, e, muito menos de decisões judiciais conflitantes.
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Torna-se imprescindível ainda o confronto ao movimento sabotador que reprime toda
evolução que tende garantir a dignidade do investigado/processado.
Frisa-se por fim, mesmo com base no referencial teórico até então trazido à baila,
cumpre ressaltar que a presente pesquisa não tem o intuito de exaurir o conteúdo, mas
impulsionar futuros pesquisadores ao interesse por novas pesquisas acerca da prisão
preventiva e sua duração razoável, a fim de que o preso seja tratado como um sujeito de
direitos e não como um objeto a ser reprimido pelo poder punitivo do Estado.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo, apresentar um estudo sobre: A
aplicabilidade da flexibilização e terceirização da mão de obra para a geração de novas
vagas de trabalho, destacaremos: A história da flexibilização no Brasil, incluindo sua origem,
o histórico de Lei 6.019\74, aspectos gerais da terceirização, caracterização e efeitos
jurídicos. Utilizamos para a coleta de dados a pesquisa bibliográfica, método quantitativo
e ainda os métodos secundários de fontes externas de método de coleta de dados
secundários, incluindo livros, artigos científicos, periódicos e sites governamentais e não
governamentais inerentes ao assunto em questão, procurando apresentar os resultados
obtidos na mesma através dos dados apresentados em forma de texto dissertativo. Os
resultados obtidos com a conclusão da pesquisa nos mostram que, o fato de trabalhadores
tanto de atividades-fim quanto de atividades-meio poderem ser terceirizados repercute de
forma positiva na justiça do trabalho. E, na prática, essa mudança aconteceria devido ao
fato de menos processos serem abertos. Afinal, a nova lei regulamenta de forma mais clara
o regime de trabalho dos terceirizados. Porém ainda é possível afirmar com a pesquisa
que, um funcionário que não seja diretamente contratado pela empresa para a qual
trabalha (terceirizado), tende a criar poucas expectativas de progredir dentro das empresas.
Tornando com isso o colaborador desmotivado para o exercício de suas atribuições na
empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Terceirização. Flexibilização. Mão de obra. Empregados. Legislação.
ABSTRACT: This article aims to present a study on: The applicability of flexibilization and
outsourcing of labor for the generation of new job vacancies, we will highlight: The history
of flexibilization in Brazil, including its origin, the history of Law 6019\ 94, general aspects
of outsourcing, characterization and legal effects. We use for the collection of data from
bibliographic research, quantitative method and also secondary methods from external
sources of secondary data collection method, including books, scientific articles, periodicals
and governmental and non-governmental websites inherent to the subject in question,
seeking to present the results obtained through the data presented in the form of a
dissertation text. The results obtained with the conclusion of the research show us that the
fact that workers in both core and middle activities can be outsourced has a positive impact
on labor justice. And, in practice, this change would happen due to the fact that fewer cases
are opened. After all, the new law regulates the work regime of outsourced workers more
clearly. However, it is still possible to affirm with the research that, an employee who is not
directly hired by the company he works for (outsourced), tends to create few expectations
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of progressing within the companies. This makes the employee unmotivated to perform
their duties in the company.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 ASPECTOS GERAIS DA TERCEIRIZAÇÃO. 1.1 A história da
flexibilização no Brasil.
1.2 Conceito de terceirização enquanto mecanismo de
flexibilização. 1.2.1 Aspectos positivos. 1.2.2 Aspectos negativos. 1.3 Evolução Legislativa
no Brasil. 1. 3.1 Mudanças que ocorreram com a nova Lei de Terceirização. 1.3.2 Aspectos
positivos. 1.3.3 Aspectos negativos. 2 CARACTERIZAÇÃO E EFEITOS JURÍDICOS. 2.1
Terceirização Lícita e Ilícita. 2.2 Delimitação de atividade-fim e atividade-meio. 2.3
Responsabilidade da Tomadora. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
A Sociedade moderna do século 21, prioriza a busca pelo lucro no mercado
capitalista que domina o mundo, pois está exige a flexibilização de leis trabalhistas mais
apropriadas e modernas para diminuir os custos da produção. Seguido essa premissa de
que a terceirização surgiu com o objetivo de modernizar a produção de bens ou prestação
de serviços, tornando-a mais especializada, já que as atividade-meio desenvolvida nas
organizações, pelos trabalhadores terceirizados permitem que os empregados efetivos se
dediquem excepcionalmente a atividade-fim.
É importante destacar que, com o atual modelo de terceirização, o trabalhador se
insere no processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os
direitos trabalhistas, culminando numa relação trilateral em face da contratação da força
de trabalho no mercado capitalista.
No entanto, a dissociação entre relação econômica de trabalho, que como já vimos
é firmado com a empresa tomadora de serviços e relação jurídica empregatícia que é
firmada com a empresa terceirizante. É importante que se destarte, configura-se a
presente situação como uma mitigação do regime geral tratado pela CLT.
Destaca-se que a escolha do tema para a pesquisa deu-se pelo fato de querer
conhecer sobre. A aplicabilidade da flexibilização e terceirização da mão de obra para a
geração de novas vagas de trabalho, assim como seu histórico, seus aspectos positivos e
seus aspectos negativos, além das atualizações da lei de terceirização: quais as principais
mudanças na lei 6.019\74.
Como os objetivos e conclusão da pesquisa, pretende-se mostrar que, de fato, a
aplicabilidade da lei de terceirização tanto pode apresentar seus aspectos positivos quanto
negativos para os trabalhadores tanto de atividades-fim quanto de atividades-meio. E, na
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prática, essa mudança aconteceria devido ao fato de menos processos serem abertos na
justiça do trabalho.
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Contudo o tema abordado na pesquisa, não se relaciona somente com interesses
acadêmicos, mas pode ser relacionar com os interesses dos trabalhadores dentro da
sociedade. Pois muitos empregadores, que visando somente o lucro, acabam se utilizando
desse fenômeno da terceirização com o objetivo de desrespeitar os direitos trabalhistas
dos trabalhadores principalmente os de carteira assinada (CLT).

Portanto, os legisladores da lei devem analisar de maneira minuciosa a questão da
terceirização e suas repercussões no âmbito social, principalmente no tocante a possíveis
simulações desta situação jurídica, por algumas empresas que podem querer descumprir
esta lei.
1 ASPECTOS GERAIS DA TERCEIRIZAÇÃO
1.1 A história da flexibilização no Brasil
A terceirização se apresenta modernamente em grande intensidade no Brasil e no
mundo e isto se deve à necessidade de especializações nas diversas áreas. Sua abrangência
se torna cada vez maior ao passo que as empresas passam a realizar as atividades na qual
se aprimoram, delegando as atividades meio para empresas prestadoras de serviço. Sua
abrangência é tão importante que se faz necessário analisar a terceirização dentro do
âmbito trabalhista, e não somente frente ao ramo econômico.
De acordo com Martins (2011, p.1), que: Num mundo que tende a especialização
em todas as áreas, gera a terceirização novos empregos e novas empresas,
desverticalizando-as para que possam exercer apenas a atividade em que se aprimoram,
delegando a terceiros a execução de serviços que não se especializaram
No entanto, para compreender a terceirização, se faz necessário uma breve análise
histórica, vislumbrando seu desenvolvimento dinâmico no decorrer do tempo.
A flexibilização de leis trabalhistas, no ramo da terceirização começa a ser notada
no período da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940, quando os Estados Unidos
uniu-se aos países Europeus a fim de vencerem as forças nazistas.
As produtoras de armamento bélico encontravam grande dificuldade em saciar o
mercado com sua capacidade produtiva sobrecarregada e a demanda cada vez maior.
Neste contexto constataram que poderiam delegar estes serviços a terceiros. Então foram
“terceirizados” serviços para produção de uniformes militares, armas leves e pesadas,
munições, aviões e navios, a fim de atender o mercado.
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No Brasil a terceirização se inicia em meados de 1950, com a vinda das
multinacionais ao país. Estas empresas internacionais que vinham se abrigar no Brasil se
preocupavam apenas com suas atividades essenciais ao negócio.
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As empresas de Limpeza são as pioneiras no país a oferecerem atividade
terceirizada, já que atuam desde meados de 1967.
Observamos que há vários dispositivos legais, autorizadores da prática, já editados,
senão vejamos:
A terceirização na Administração Pública se dá com a edição do Decreto Lei nº
200/67, que normatizou e coordenou a reforma administrativa, atribuindo-lhe o nome de
Execução Indireta dos Serviços, como podemos constatar no texto legal, artigo 10º § 7º
Artigo 10º - A execução das atividades da Administração federal deverá ser
amplamente descentralizada.
§ 7º - Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão
e controle e com objetivo de impedir o crescimento desmesurado da massa administrativa,
a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas,
recorrendo sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista,
na área, iniciativa privada suficiente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos
da execução.
O artigo 17 da Lei 4594/64 proíbe a seguradora de fazer a venda do seguro
diretamente ao segurado, sendo esta prática cedida à corretora, ou corretor autônomo.
-Os Decretos – Leis nº. 1.212 e 1.216 de 1966 autorizam que os bancos se utilizem de
serviços de segurança oferecidos por empresas particulares, surgindo às prestadoras de
serviço de segurança bancária.
A Lei nasce para regular a prática do trabalho temporário que estava se alastrando
com forte intensidade, e beneficiar as pessoas que por sua vez não poderiam se submeter
ao contrato de trabalho permanente como os estudantes e as donas-de-casa.
1.2 Conceito de terceirização enquanto mecanismo de flexibilização
Primeiramente é bom ressaltar que o fenômeno da terceirização não está definido
em lei brasileira. No entanto gera consequências de relevância jurídica devendo ser
abordado respeitando as normas trabalhistas vigentes no ordenamento jurídico.
Segundo Delgado (2009, p. 407): Para do Direito do Trabalho terceirização é o
fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista
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que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo
produtivo do tomador de serviço sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, que
se preservam fixados com uma entidade interveniente.
Nesta linha preleciona Martins (2011, p.10) “consiste a terceirização na possibilidade
de contratar terceiro para a realização de atividades que geralmente não constituem o
objeto principal da empresa”.
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A flexibilização nada mais é que o deslocamento do Direito do Trabalho, para que
possa prevalecer a vontade das partes em contratar da maneira que lhe convir, porém
garantindo o mínimo de proteção e tutela possível.
Ao terceirizar um serviço a redução dos custos trabalhistas e encargos
previdenciários são óbvias, porém ao contrário do que muitos imaginam o objetivo da
terceirização não se limita em reduzir custos, mas também em tornar a produção mais
rápida, competir com outras empresas e consequentemente baratear os preços dos
produtos.
1.2.1 Aspectos positivos
Aprovada pela Câmera dos Deputados, e em análise, agora, no Senado, a Lei das
Terceirizações permite que as empresas terceirizem todas as suas funções e não apenas as
atividades-meio, como limpeza e vigilância. Ou seja, uma padaria, por exemplo, poderá
terceirizar, além desses serviços, padeiros e atendentes.
A proposta também permite "quarteirização": a empresa pode subcontratar os
serviços de outra, caso isso esteja previsto no contrato. O projeto, em tramitação há 11
anos, ainda não tem data para ser apreciado pelo Senado. Se os senadores optarem por
mudar algum ponto, volta para debate na Câmara.
Haverá maior competitividade da economia e geração de empregos formais com o
estímulo a contratação de empresas especializadas.
A lei estabelece que tanto a empresa contratante quanto a contratada tem a
responsabilidade quanto às obrigações trabalhistas dos terceirizados. A empresa
terceirizada também pode ser responsabilizada na Justiça pelo pagamento de dívidas
deixadas pela terceirizada, o que hoje não acontece. Ou seja, se a terceirizada não pagar
causas trabalhistas, quem paga é a contratante. O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto
Koch, acredita que a lei vai proporcionar proteção extra ao trabalhador.
Quanto as relações de trabalho
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Irá formalizar uma relação que sempre foi vista como "duvidosa". Os terceirizados
terão os mesmos direitos assegurados no local de trabalho aos funcionários da empresa
como alimentação no refeitório, treinamento quando necessário, serviço de transporte e
atendimento médico nas dependências da empresa. Tudo pago pela terceirizada. Para
Paulo Garcia, da Fiergs, a lei muda a imagem que se tem dos terceirizados.
Os defensores acreditam que a defesa da diminuição dos salários é uma "falácia", já
que os trabalhadores ganharão conforme o grau de especialização e a função.

É importante destacar que, Empresas acreditam que poderão contratar mão de obra
especializada para funções específicas, já que a prestadora de serviços terceirizados deve
ter um objeto social único, qualificação técnica.
1.2.2 Aspectos negativos
Em tese, os empregos já existem. Haverá mais demissões uma vez que as empresas
estarão livres para terceirizar qualquer uma de suas funções com a premissa de que
poderão economizar recursos.
Já existe um entendimento comum na Justiça do Trabalho — chamada de
jurisprudência — de que a contratante deve arcar com os encargos trabalhistas não pagos
pela terceirizada. Porém, hoje, se a empresa comprova que estava fiscalizando a
terceirizada, ela está livre de pagar.
Para a juíza Valdete, a lei distancia o empregado de quem efetivamente se beneficia
da sua força de trabalho. Em caso de mudanças de empresa com a contratação das mesmas
pessoas, há dificuldade para que estes trabalhadores tirem férias.
Há casos de pessoas que trabalham sete anos sem férias, porque a cada mudança
de empresa começa a contar o tempo de novo. Fica bem claro que a lei protege a empresa
grande, e não as menores e o trabalhador.
A lei é apoiada pelo empresariado, é lógico que ela trará redução de custos que,
provavelmente, sairão do salário de quem estiver terceirizado. O presidente da Cut-RS,
Claudir Antonio Nespolo, afirma que os terceirizados ganham 25% a menos.
Uma empresa que vai terceirizar um posto de trabalho vai querer economizar, não
pagar mais.
Os contrários derrubam o argumento de qualificação pois, para atividades
específicas, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) já vinha autorizando a terceirização pois
existe jurisprudência sobre o tema.
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1.3 Evolução Legislativa no Brasil
A nova Lei de Terceirização existe desde 2017. Contudo, ainda existe muita confusão
sobre o tema, principalmente em relação a quais serviços podem ou não ser terceirizados.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

É importante apresentar que, antes da nova Lei de Terceirização, não havia uma
legislação específica sobre o assunto. Contudo, havia uma súmula de referência para a
terceirização, que é um conjunto de decisões judiciais. Esse conjunto de decisões da Justiça
determinava que apenas atividades-meio poderiam ser terceirizadas no Brasil, ou seja,
atividades consideradas secundárias.
Alguns exemplos de atividades-meio são as de técnicos de informática, auxiliares
de limpeza e outros profissionais que atuam de forma secundária, oferecendo apoio ou
suporte aos profissionais que atuam diretamente no negócio principal da empresa.
Ocupações com essas características podiam ser terceirizadas antes mesmo da legislação
específica sobre terceirização.
Antes da nova legislação, era passível de terceirização qualquer atividade-meio,
incluindo serviços de limpeza, conservação e especializados, desde que fosse caracterizado
como atividade secundária do tomador. Porém, com a implementação da legislação da
terceirização quase todas as atividades empresariais agora podem ser terceirizadas, o que
inclui atividades acessórias, inerentes ou complementares. As novas regras apenas não se
aplicam às atividades de vigilância e transporte de valores, excluídas expressamente da Lei
pelo art. 19-B.
1. 3.1 Mudanças que ocorreram com a nova Lei de Terceirização:
A nova Lei de Terceirização em 2017 trouxe mudanças importantes tanto para as
empresas quanto para os trabalhadores. Conheça as alterações mais significativas:
Possibilidade de terceirização de qualquer atividade
A partir da implementação da legislação da terceirização, praticamente qualquer
atividade pode ser exercida por terceiros, independente se a atividade terceirizada é
principal ou secundária. Isso inclui atividades-meio e atividades-fim, sem distinção.
Antes da legislação, apenas atividades-meio poderiam ser terceirizadas, como:
serviços de manutenção, limpeza, conservação, segurança.
Com a legislação da terceirização, atividades-fim também podem ser terceirizadas,
como: serviços de assessoria, complementares e inerentes.
Novas regras para a terceirização:
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O principal objetivo da nova legislação foi definir as regras para a terceirização,
garantindo os direitos e obrigações de cada uma das partes no processo: colaborador
terceirizado, empresa contratada e empresa contratante.
A empresa que oferece o serviço de terceirização, é responsável pelos direitos
trabalhistas dos funcionários. Contudo, caso a prestadora de serviço deixe de pagar os
direitos trabalhistas do empregado terceirizado, a empresa tomadora do serviço
terceirizado deverá assumir essa responsabilidade.

Além disso, a empresa tomadora dos serviços terceirizados também é responsável
por garantir que os trabalhadores atuem sob condições de trabalho seguras, com base em
normas regulamentadoras de segurança do trabalho.
Garantia de direitos ao empregado terceirizado
Empregados terceirizados terão seus direitos garantidos, o que inclui: férias com
adicional de 1/3, décimo terceiro salário, recolhimento do FGTS, pagamento de horas
extras, adicionais de periculosidade e insalubridade, adicional noturno, e outros garantidos
pela CLT. Isso tudo deverá ser garantido pela empresa prestadora de serviço, que é quem
possui vínculo empregatício com o empregado terceirizado.

É importante apresentar que: Quaisquer tipos de serviços podem ser terceirizados?
Quase todos os tipos de serviços podem ser terceirizados, com a exceção de transporte de
valores e vigilância. Veja alguns exemplos: Limpeza: faxineiros e auxiliares de limpeza;
Contabilidade: contadores, auxiliares e técnicos; Armazenamento de produtos: estoquistas
e profissionais da área; Administração: administradores, técnicos, e profissionais da área;
Jurídico: advogados e assessores jurídicos; Recursos humanos: profissionais formados em
RH e serviços específicos da área; Manutenção: predial, comercial, de informática e outros;
Segurança: porteiro, guardiões salva-vidas e profissionais da área; Transporte: motoristas
para setor de logística, motorista particular e outros; Saúde: médicos, enfermeiros, técnicos
e outros.
Entretanto, atividade-fim pode ser terceirizada? Sim, a nova lei permite a
terceirização de atividades-fim, que são as principais atividades de uma empresa. Por
exemplo, se a empresa oferece o serviço de manutenção de celulares, ela pode contratar
um técnico profissional terceirizado para realizar o serviço. Nesse contexto, é possível
incluir um número imenso de atividades que agora podem ser terceirizadas, tais como:
Médicos, Dentistas, Cabeleireiros, Manicures, Motoristas, Advogados, Desenvolvedores de
softwares, Programadores e outros.
1.3.2 Aspectos positivos
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É importante que se destaque, o fato de trabalhadores tanto de atividades-fim
quanto de atividades-meio poderem ser terceirizados repercute de forma positiva na
justiça do trabalho. E, na prática, essa mudança aconteceria devido ao fato de menos
processos serem abertos. Afinal, a nova lei regulamenta de forma mais clara o regime de
trabalho dos terceirizados.
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Anteriormente não havia uma legislação clara quanto a esse tema. Existiam apenas
as chamadas súmulas vinculantes, que são decisões do Supremo Tribunal Federal que
disciplinam determinado tema e que podem ser utilizados como base para a decisão de
outras instâncias da justiça.
Faz-se necessário destacar que, uma empresa especializada em recrutar um quadro
de pessoal para determinado segmento, ao operar em grande escala, elimina alguns
custos. Parte dessa economia pode ser repassada para a empresa que receberá os
funcionários.
A facilidade para contratar mão de obra especializada também tem a ver com o
know-how de quem realiza a contratação. Ao operar em grande escala, como já dito, a
empresa especializada em mediar a contratação de trabalhadores para determinada área
tem a possibilidade de organizar uma base de currículos que reúna profissionais com um
nível interessante de especialização. Podemos citar como exemplo nesse sentido são as
conservadoras que prestam serviços para edifícios. Empresas desse segmento realizam
todo o processo de contratação de faxineiras, porteiros, manobristas, jardineiros e os
demais funcionários.
Entretanto, om a lei da terceirização já em vigor, essa experiência das conservadoras
– e de tantas outras atividades-meio em que a terceirização já é uma realidade e poderá
ser expandida para as atividades-fim.
Por isso potencialmente, todas as vantagens aqui apresentadas poderão ser
aplicadas a um número maior de empresas e setores da economia.
1.3.3 Aspectos negativos
Quanto aos aspectos negativos com aplicação dessa lei observou-se que os
terceirizados x contratados que no dia a dia do trabalho, por exemplo, não seria de se
espantar o fato do trabalhador terceirizado se sentir um colaborador de segunda categoria,
já que ele pode ser privado de alguns benefícios e o seu contratante não é a empresa para
a qual ele trabalha.
Esse ponto parece banal, mas a experiência da terceirização irrestrita em outros
países mostra que não. Nesses lugares foram percebidos alguns problemas que não
podem ser desprezados.
85

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Podemos citar como exemplo, uma fábrica em que metade dos operários são
trabalhadores terceirizados e a outra metade é composta por trabalhadores contratados
de forma direta.
Independentemente da forma de contratação, todos os operários que trabalham na
linha de produção executam tarefas com baixo nível de complexidade, sendo que existem
poucas distinções de função entre eles. Ou seja, na “hierarquia do chão de fábrica” todos
são iguais.

Os chamados contratados têm benefícios como plano de saúde e vale-refeição,
enquanto os terceirizados não têm. Tudo isso em conformidade com a nova legislação,
como já tratado na sessão anterior sobre o porquê do trabalhador terceirizado ser mais
econômico.
Um outro ponto negativo que se observou foi, que com a contratação indireta e
seus problemas. Pois essa problematização é a contratação indireta. Quanto a isso é
razoável afirmar que um funcionário que não seja diretamente contratado pela empresa
para a qual ele trabalha (terceirizado), tende a criar poucas expectativas de progredir
dentro da empresa, desestimulando o colaborador a buscar querer se motivar para crescer
como profissional na empresa.

2 CARACTERIZAÇÃO E EFEITOS JURÍDICOS
Terceirização é a relação trilateral que se forma entre o empregado, a empresa
intermediadora (empregador aparente ou formal) e o tomador dos serviços (empregador
real ou natural), em que esse último se vale da mão de obra de um trabalhador sem
contratá-lo diretamente como empregado.
Entretanto, a terceirização o vínculo empregatício se forma com o prestador de
serviços, desde que presente os requisitos exigidos em lei e ausentes os requisitos da
relação de emprego ente o empregado e o tomador de serviços.
2.1 Terceirização Lícita e Ilícita

Terceirização lícita de trabalho acontece quando uma empresa intermediadora
fornece mão-de-obra à outra empresa, sem que esta última contrate diretamente os
trabalhadores.
Na terceirização lícita os trabalhadores que são terceirizados não irão exercer a
atividade principal da empresa em que irão trabalhar. No nosso exemplo, a pessoa da
limpeza não poderá trabalhar como caixa do Banco, sem que seja contratada diretamente
por ele.
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A Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, nos indica em quais situações a
terceirização de serviços é permitida, são elas: a. Trabalho temporário – Necessidade
transitória de substituição de pessoal regular e permanente da empresa tomadora ou
necessidade de acréscimo extraordinário de serviços dessa empresa; b. Atividades de
vigilância; c. Atividades de conservação e limpeza, e d. Serviços especializados ligados à
atividade-meio do tomador.
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Com essa delimitação das situações em que é possível realizar a terceirização de
mão-de-obra, vemos que a terceirização ilícita será aquilo que fugir dessas 4
possibilidades.
Em consequência, o empregado que for contratado por empresa terceira, mas não
se encaixar nas possibilidades acima mencionadas, deverá ter reconhecido o vínculo
empregatício diretamente com a empresa à qual trabalhou em favor.
O trabalho desenvolvido por pessoa física em favor de empresa, de forma
subordinada, não eventual e pessoal fazem com que a empresa fique responsável por
pagar ao trabalhador todas as verbas trabalhistas.
Um dos aspectos críticos da terceirização de trabalho é o baixo salário pago pelas
empresas que são terceirizadoras, uma vez que com esse serviço, tendo como produto as
pessoas, é na redução do salário de seus empregados que irão obter lucros.
2.2 Delimitação de atividade-fim e atividade-meio
A terceirização em atividade-fim viola o princípio constitucional da progressividade
social dos direitos fundamentais dos trabalhadores (CF/88, art. 7º, caput, e art. 5º, § 2º),
pois reduz a eficácia protetiva dos seguintes direitos: a) promove o rebaixamento de
remuneração do trabalhador terceirizado16, o que conduz ao rebaixamento de todos os
direitos trabalhistas incidentes sobre a remuneração, tais como o décimo terceiro salário,
FGTS, gratificação de férias, indenizações rescisórias, etc. (AMORIM, 2017, p. 160)
O principal argumento da corrente contra a terceirização da atividade-fim é no
sentido de que essa prática trará a precarização do trabalho em geral. Além disso, o
argumento de violação de preceitos constitucionais são embasamentos muito recorrentes,
bem como a violação de tratados internacionais de direitos humanos por exemplo (LEITE,
2017, p. 341).
Entretanto a definição de atividade meio e atividade fim é importante na hora de
contratar colaboradores ou terceirizar serviços.
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Ao contratar colaboradores, a empresa precisa dedicar esforços para recrutar,
selecionar e treinar quem for escolhido. Há um trabalho completo de recursos humanos,
além de vários custos e riscos envolvidos.
Para a atividade fim, esses esforços fazem todo o sentido, já que a empresa precisa
garantir a melhor qualidade nesses serviços para ganhar competitividade. Já as atividadesmeio não são essenciais para a competitividade da empresa no mercado neste sentido. Por
isso, geralmente elas acabam sendo terceirizadas, com fornecedores que fazem todo o
trabalho de recrutamento e seleção, têm a expertise na área e disponibilizam sua mão de
obra. Assim, em vez de colocar seus esforços na contratação de profissionais para
atividades-meio, a empresa apenas contrata quem seja especializado nisso, com muito
menos trabalho, custos e riscos.
Essas atividades não deixam de ser importantes, mas são delegadas à outra
empresa, enquanto o negócio se concentra no seu objetivo principal e segue ganhando
eficiência.
2.3 Responsabilidade da Tomadora
Tipos de responsabilidade do tomador de serviços e seus efeitos na terceirização.

É importante distinguir a obrigação da responsabilidade. A obrigação é sempre um
dever jurídico originário; a responsabilidade é um dever jurídico sucessivo consequente a
violação do primeiro. Se alguém se compromete a prestar serviços profissionais a outras,
assume uma obrigação, um dever jurídico originário. Se não cumprir a obrigação (deixar
de prestar os serviços), violará o dever jurídico originário, surgindo daí a responsabilidade,
o dever de compor o prejuízo causado pelo não cumprimento da obrigação. Desse modo,
não há responsabilidade sem obrigação. Para identificar quem é o responsável, será
necessário identificar aquele que a lei imputou a obrigação.
O instituto da responsabilidade tem origem no Direito Civil. Algumas disposições
sobre esse tema presentes no Código Civil [[18]]:
“Art. 264 – Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um
credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 942 – Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem
ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e
as pessoas designadas no art. 932.”

88

www.conteudojuridico.com.br

É importante citarmos que há dentro da lei de terceirização, os limites da
responsabilidade do tomador de serviços na terceirização
O trabalho terceirizado envolve uma relação trilateral entre empregado,
empregador e tomador do serviço. Na terceirização, ao contrário do que ocorre na relação
empregatícia convencional, a figura do empregador é diversa da do tomador do trabalho.
Rompe-se com a dicotomia clássica empregado-empregador, tão presente na CLT.
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Entretanto, acerca do fenômeno, digladiam-se as ciências da Administração de
Empresas, da Economia, da Sociologia, do Direito. A depender do plano de visão, será dito
que a terceirização não é um fenômeno de todo maléfico. Mesmo no Direito do Trabalho,
do ponto de vista patronal, a terceirização promove corte de gastos e favorece, em tese, o
aumento do índice geral de emprego, pois os trabalhadores têm a nova opção de celebrar
contrato de trabalho com empresas intermediadoras de mão-de-obra, sem preocupação
com demanda de mercado.
Faz-se necessário citarmos que, O art. 16 da Lei 6.019/74 – a primeira lei
regulamentadora do fenômeno no âmbito privado – dispõe que, no caso de falência da
empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente
responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e pelas verbas
remuneratórias. Instituiu-se, assim, no âmbito do trabalho temporário, a responsabilidade
solidária entre tomador e prestador do serviço.
CONCLUSÃO
Contudo concluímos com a pesquisa que, assim, que a terceirização desregrada,
pode trazer aos trabalhadores grandes desvantagens, principalmente com relação aos seus
direitos e sua valorização como profissional, constituiu causa de ameaça assustadora do
sistema jurídico de proteção social dos trabalhadores, coroado no Direito do Trabalho.
É importante citarmos que, observou-se coma pesquisa que, a ausência de isonomia
salarial é habitual na terceirização, tornou-se a prática da discriminação remuneratória. A
lógica é que o obreiro terceirizado receba a remuneração equivalente à do empregado
efetivo, além de todos os adicionais inerentes à atividade e respectivos benefícios.
Ademais, sabiamente o artigo 12 da Lei 6.019/74 disciplinas o tratamento salarial
isonômico entre o trabalhador temporário e o trabalhador efetivo da tomadora de serviços,
não menosprezando o esforço humano de um obreiro, ainda que seja por determinado
período.
A terceirização ao gerar novas empresas, gera também novos postos de empregos
e em contrapartida, aumentando a arrecadação de impostos na área de serviços.
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Como desvantagens para o trabalhador, pode se indicar a perda do emprego, no
qual tinha uma remuneração fixa por mês, passando a incerta, além da perda de benefícios
sociais decorrentes do contrato de trabalho e das normas coletivas das categorias e
também o custo nas demissões que ocorrem na fase inicial.
Contudo, é importante que, que a sociedade faça uma reflexão sobre o impacto,
que a lei da flexibilização causa como impacto trará à sociedade, uma vez que estimula a
desigualdade nas relações laborais, preconizando-as, violando direitos e tirando
oportunidades. Diante do exposto, perdem as tomadoras de serviços, que pagarão menos,
mas em contrapartida, terão diante de si uma ciranda de empregados menos
especializados e pouco engajados, perde o direito do trabalho que estará regredindo e
consequentemente perde também toda a sociedade que luta por dignidade no trabalho.
REFERÊNCIAS
AMARANTE, Leonardo. A nova lei de terceirização e os impactos no caso de acidente de
trabalho. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2017-abr-05/terceirizacao-reflexosjuridicosacidente-trabalho>. Acesso em 17 de junho de 2017 às 09:30hs.
AMORIM, Elder Santos. A terceirização na reforma trabalhista. Revista TST, São Paulo, v.83,
nº
4,
out/Dez.
2017.
p.
156-183.Disponível
em:
<https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/acervo/Doutrina/artigos/Revista%20do%2
0TST%2
0v%2083%20n%204%202017/Terceiriza%C3%A7%C3%A3o%20na%20re
forma%2
0
trabalhista, %20A.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018.
BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal,
1988.
BRASIL, Consolidação das Leis Trabalhistas: decreto-lei nº. 5452 de 1º de Maio de 1943.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del5452.htm>. Acesso em
19 de setembro de 2016 às 19:40hs.
BRASIL, Lei nº. 6.019/1974 de 03 de janeiro de 1974. Disponível em:
<Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm>. Acesso em 14 de junho de 2017 às
17:20hs.
BRASIL, Lei nº. 13.429/2017 de 31 de março de 2017. Disponível em:
<Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm>. Acesso em
16 de junho de 2017 às 14:40hs.
BRASIL,
Lei
nº.
13.467/2017.
Disponível
em:
<Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>. Acesso em
15 de setembro de 2017 às 17:30hs.
90

www.conteudojuridico.com.br

CHAMONE, Marcelo Azevedo. Terceirização: Avanços e insuficiências da Lei
13.429/2017.
Disponível
em:
<https://jota.info/artigos/terceirizacaoavancoseinsuficiencias-da-lei13-429-10042017>. Acesso em 31de maio de 2021 às
19:15hs.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

DELGADO, Gabriela Neves; AMORIM, Helder Santos. Os Limites Constitucionais da
Terceirização. 4. ed. São Paulo: LTr, 2014.

DELGADO, Mauricio Godinho. A Flexibilização e os Princípios de Direito Individual e
Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTR, 2019
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, LTR/São Paulo, 8. ed., São
Paulo,, LTR, 2009.
LAKATOS, E. M.; MARCONI,M.DE A, Metodologia do trabalho cientifico. São Paulo:
Atlas,2014.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho – 8ª Ed. Rev. SARAIVA. 2017.
[Livro Eletrônico]
MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2008
OLIVEIRA, Alexandre Nery de. Terceirização segundo a Lei nº 6.019/1974 com a redação da
Lei
nº
13.429/2017.
Disponível
em:
<https://jus.com.br/artigos/57460/terceirizacaosegundoalein6-019-1974-comaredacaoda-lein13-.... Acesso em 26 de maio de 2021 às 18:45hs.
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Enunciado 331, do TST: ame-o ou deixe-o. Revista trabalhista,
v. 4, out. /nov./dez. 2002.

91

www.conteudojuridico.com.br

A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA E SEUS EFEITOS NO DIREITO SUCESSÓRIO MESMO QUE
RECONHECIDA POST MORTEM.
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RESUMO: Este artigo aborda e estuda a mudança da estrutura familiar aos longos dos
anos, e ressalta que através de tais mudanças se fez possível a filiação socioafetiva através
do estado de posse de filho e de outros fatores. Trazendo ainda o direito dos filhos afetivos
equiparados aos filhos legitimo à luz da Constituição Federal, onde não deve haver
diferenças entre estes. O presente artigo certifica através de revisões jurisprudenciais e
bibliográficas a socioafetividade como como vínculo real e civil para filiação, não sendo
exclusiva a filiação através de laços sanguíneos e biológicos. Estudando também a
possibilidade do reconhecimento socioafetivo post mortem e partir deste ponto os
possíveis efeitos no direito sucessório. A metodologia utilizada será o método dedutivo,
que tem como definição ser aquele que parte do geral para abordar o particular.
Certificando através de jurisprudências, doutrinas e artigos científicos o que foi
apresentado no presente artigo.
PALAVRAS-CHAVE: Socioafetividade. Filiação. Sucessório. Post mortem. Posse de filho.
ABSTRACT: This article addresses and studies the change in the family structure over the
years, and emphasizes that through such changes, socio-affective filiation was made
possible through the state of having a child and other factors. Bringing even the right of
affective children equivalent to legitimate children in light of the Federal Constitution,
where there should be no differences between them. This article certifies, through
jurisprudential and bibliographic reviews, socio-affectiveness as a real and civil bond for
affiliation, not being exclusive the affiliation through blood and biological ties. Also
studying the possibility of post mortem socio-affective recognition and from this point on
the possible effects on inheritance law. The methodology used will be the deductive
method, which is defined as the one that starts from the general to address the particular.
Certifying through jurisprudence, doctrines and scientific articles what was presented in
this article.
KEYWORDS: Socio-affectiveness. Affiliation. Inheritance. Post mortem. Possession of child.
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1 INTRODUÇÃO
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Família, palavra que se originou do latim, famulus que significava grupos de servos
ou escravos domésticos pertencentes a um senhor, no qual futuramente teve o afeto e
laços consanguíneos como parte do conceito. Era apenas uma unidade econômica, de que
exclusivamente o casamento estava vinculado ao seu conceito, levando em consideração
somente os laços sanguíneos. Para a Constituição Federal de 1988, artigo 1.593: “entendese como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.” Entretanto, nos dias atuais existem diferentes tipos de família e diferentes
fatores são responsáveis pela sua formação.
Com a mudança da sociedade e em alguns valores, morais, culturais e sociais, a
estrutura familiar veio sofrendo mudanças aos longos dos anos. Para os mais antigos, a
família nada mais é do que a figura paterna, materna e os filhos. Não levando em
consideração outros fatores importantes como o afeto. Pessoas com o pensamento
retrógado, ainda consideram família apenas pessoas ligadas pelo casamento e por laços
biológicos.
No momento atual, o conceito vem se adaptando a realidade em que vivemos, no
qual existem diferentes tipos de família, como por exemplo: informal, monoparental,
anaparental. Sendo possível também, a formação a partir do afeto e da responsabilidade
afetiva.
A socioafeitividade, é o vínculo familiar formado a partir de grande afeto ou quando
existe exercício de função de pai, mãe e irmão. No código civil, a socioafetividade está
presente no art.1.593 que dispõe que: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte
de consanguinidade ou outra origem.” sendo assim, possível a paternidade através do
afeto, que não há laços sanguíneos, mas há vontade de ser pai, mãe ou filho de quem o
reconheça como tal. Sendo também, uma forma de parentesco civil baseada no estado de
posse de filho. Havendo filiação socioafetiva.
O Conhecimento acerca da filiação socioafetiva e seus efeitos no direito sucessório
são de extrema importância para a sociedade, apesar de não ser um assunto recente ou
novo, a possibilidade de reconhecimento socioafetiva ainda é desconhecida por muitos,
para mais o reconhecimento Post Mortem que é feito após o falecimento do suposto pai
ou mãe afetivos.
A pesquisar busca investigar a filiação socioafetiva Post Mortem e seus efeitos no
direito sucessório e ainda expor os diretos dos filhos afetivos equiparados aos filhos
legítimos e biológicos. Com o objetivo de trazer atenção para o presente tema através do
presente artigo.
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2 A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
A filiação socioafetiva se dá pelo reconhecimento jurídico da paternidade e ou
maternidade sem vínculo biológico, apenas se dá pelo afeto. Se dá pelo vinculo construído
pelo tempo ou através do amor e cuidado que existem nas famílias afetivas. Como bem
diz certa expressão popular que “pai é quem ama e cria, o resto é biologia.” também há
quem diga que: “pai é quem cria, o resto é doador.” ou seja, quando um homem ou uma
mulher criam um filho como se seu, pouco importa a ausência do vínculo biológico. Essa
relação vai além do dever de ser pai, é o querer. Envolve amor de pais e filho. Está no desejo
de construir uma relação afetiva e duradoura. O desejo de ser pai e mãe está além dos
laços biológicos, além da consanguinidade.
No código civil, a socioafetividade está presente no art.1.593 que dispõe que: “O
parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem” sendo
assim, possível a paternidade através do afeto. Onde não há laços sanguíneos. Posto isto,
é uma forma de parentesco civil baseada no estado de posse de filho não sendo necessária
a relação sanguínea.
A família passou por algumas transformações ao longo do tempo, de acordo com
Maria Berenice Dias: "Deixando de ser unidade de caráter econômico, social e religioso
para se afirmar fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo,
imprimiram considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade” A filiação
socioafetiva, segundo Maria Berenice Dias (2011, p. 46): “É definida quando se está
presente o que se chama de posse de estado de filho: é reconhecido como filho de quem
sempre considerou seu pai”.
Segundo Paulo Lobo a relação de paternidade não se depende mais da exclusiva
relação biológica entre pai e filho:
“O ponto essencial é que a relação de paternidade não depende mais
da exclusiva relação biológica entre pai e filho. Toda paternidade é
necessariamente socioafetiva, podendo ter origem biológica ou nãobiológica” (LOBO, 2006, P, 1.).
Ainda conforme Paulo lobo em O exame de DNA e o princípio da dignidade da
pessoa humana, APUD (citado por LOBO, 2006. p. 72.)
Pai é o que cria. Genitor é o que gera. Esses conceitos estiveram
reunidos, enquanto houve primazia da função biológica da família.
Afinal, qual a diferença razoável que deva haver, para fins de
atribuição de paternidade, entre o homem dador de esperma, para
inseminação heteróloga, e o homem que mantém uma relação sexual
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ocasional e voluntária com uma mulher, da qual resulta concepção?
Tanto em uma como em outra situação, não houve intenção de
constituir família. Ao genitor devem ser atribuídas responsabilidades
de caráter econômico, para que o ônus de assistência material ao
menor seja compartilhado com a genitora, segundo o princípio
constitucional da isonomia entre sexos, mas que não envolvam
direitos e deveres próprios de paternidade.
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A paternidade vai além da ligação biológica, está no ensino dos bons costumes e
valores. Se dando através da criação e convivência, especialmente na infância e
adolescência que é quando os valores e caráter estão se formando. (LOBO, PAULO, 2006.
S/N)
O vinculo socioafetivo se faz tão importante quanto o biológico, segundo Luiz Edson
Fachin (1996, S/N) a paternidade vai além dos laços sanguíneos, dando assim importância
ao laço afetivo. Se fez imprescindível o desenvolvimento do conceito de filiação através do
crescimento da verdade afetiva em relação ao vinculo biológico. (DIAS, 2015, p 319) sendo
levado consideração a vontade de construir uma relação de pai e filho, mãe e filho se
baseando apenas no carinho, amor e cuidado mutuo que existe nessas citadas relações,
sendo assim o vínculo afetivo, mais forte e importante que o biológico.

De acordo com Guilherme Calmon Gama (2003, p 1050.) “melhor pai ou mãe nem
sempre é aquele que biologicamente ocupa tal lugar, mas a pessoa que exerce tal função,
substituindo o vínculo biológico pelo afetivo” Tornando-se um dos principais
fundamentos, a relação de carinho e afeto que existem entre os pais e filhos afetivos.
A filiação socioafetiva pode ser caracterizada divergentes modos, através da adoção,
onde o adotado possui os mesmo deveres e direitos do filho biológico; a técnica de
reprodução assistida heteróloga, onde não existem laços biológicos, mas sim afetivos que
se dá através do desejo e da espera de ter um filho; e pela posse do estado de filho, onde
o filho não é juridicamente filho daquele que o criou, mas exerce todos os direitos e
deveres de filho legitimo e é reconhecido pela família e sociedade como tal.

2.1 Posse do Estado de Filho
A posse do estado de filho, como o próprio termo propõe pode ser definido por casos
em que estão presentes todos os aspectos legais da filiação, isto é, onde desta relação
procedem os fatores presentes na filiação legitima, ainda que não haja de forma concreta
no ordenamento jurídico.
A posse do estado de filho é quando há reconhecimento no meio social de relação
entre pais e filhos, revelando uma paternidade mesmo que não exista vinculo sanguíneo
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ou adotivo, mas ainda que ainda assim é aparente. Atualmente é grande o número de
pessoas que são criadas por terceiros, com relação de amor e afeto, existindo assim relação
de pais e filhos e sendo reconhecido como tal diante da sociedade.
Trazendo as palavras de Maria Berenice Dias (2011, p. 46): É reconhecido como filho
de quem sempre o considerou seu pai. Gomes (2001, p. 324) também diz que a posse de
filho é traduzir a capacidade do indivíduo de externar a condição de filho do casal que o
criou e educou.

José Boeira diz que: “(...) a posse de estado de filho e uma relação afetiva, íntima e
duradoura, caracterizada pela reputação frente a terceiros como se filho fosse, e pelo
tratamento existente na relação paterno-filial, em que há o chamamento de filho e a
aceitação do chamamento de pai. (1999, S/N)” A filiação socioafetiva se dá a partir da posse
de estado de filiação, que de acordo com Lobo (apud Gama, 2008, p. 399) é quando um
indivíduo usa do status de filho de outra pessoas mesmo que não seja a realidade legal.
Trazendo também a seguinte jurisprudência:
Ação declaratória. Adoção informal. Pretensão ao reconhecimento.
Paternidade afetiva. Posse do estado de filho. Princípio da aparência.
Estado de filho afetivo. Investigação de paternidade socioafetiva.
Princípios da solidariedade humana e dignidade da pessoa humana.
Ativismo judicial. Juiz de família. Declaração da paternidade. Registro.
A paternidade sociológica é um ato de opção, fundando-se na
liberdade de escolha de quem ama e tem afeto, o que não acontece,
às vezes, com quem apenas é a fonte geratriz. Embora o ideal seja a
concentração entre as paternidades jurídica, biológica e socioafetiva,
o reconhecimento da última não significa o desapreço à
biologização, mas atenção aos novos paradigmas oriundos da
instituição das entidades familiares. Uma de suas formas é a “posse
do estado de filho”, que é a exteriorização da condição filial, seja por
levar o nome, seja por ser aceito como tal pela sociedade, com
visibilidade notória e pública. Liga-se ao princípio da aparência, que
corresponde a uma situação que se associa a um direito ou estado, e
que dá segurança jurídica, imprimindo um caráter de seriedade à
relação aparente. Isso ainda ocorre com o “estado de filho afetivo”,
que, além do nome, que não é decisivo, ressalta o tratamento e a
reputação, eis que a pessoa é amparada, cuidada e atendida pelo
indigitado pai, como se filho fosse. O ativismo judicial e a peculiar
atuação do juiz de família impõem, em afago à solidariedade humana
e veneração respeitosa ao princípio da dignidade da pessoa, que se
supere a formalidade processual, determinando o registro da filiação
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do autor, com veredicto declaratório nesta investigação de
paternidade socioafetiva, e todos os seus consectários (TJRS.
Apelação Cível 70008795775; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. José
Carlos Teixeira Giorgis; j. 23.6.2004)
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O estado de posse de filho se dá através de vários fatores, entre eles vale destacar
três elementos que são: nome, fama e trato. Nome, é quando há o uso do sobrenome da
família, sendo este o menos importante entre os outros, uma vez que mesmo que o
indivíduo não faça o uso do nome da família, mas se encaixe no trato e fama, pode haver
estado de posse de filho. Fama; quando a sociedade o reconheça como filho do suposto
pai afetivo, todos creem que é de fato filho daquele a quem se dispõe chamar de pai. Tem
a fama de ser reconhecido por amigos, vizinhos ou pessoas próximas como filho daquele
que o criou, e o trato; este está relacionado ao tratamento do suposto pai em relação ao
filho, levando em consideração elementos como a criação, educação e o carinho. É a
assistência moral, social e emocional dada ao filho.
Para não deixar apenas em minhas palavras, trago também as palavras de Maria
Berenice Dias que diz:
Para o reconhecimento da posse do estado de filho, a doutrina atenta
a três aspectos: (a) tractatus – quando o filho é tratado como tal,
criado, educado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe; (b)
nominatio – usa o nome da família e assim se apresenta; e (c) reputatio
– é conhecido pela opinião pública como pertencente à família de seus
pais. Confere-se à aparência os efeitos de verossimilhança que o
direito considera satisfatória (DIAS, 2016, p. 678).
Entende-se que o estado de posse de filho está na pratica nos direitos e deveres
ligados ao parentesco, sendo ele visível e aparente para terceiros. De forma que o indivíduo
seja reconhecido como filho de que dispõe a chamar de pai. Apesar de não existir, de fato,
vinculo biológico ou sanguíneo, o vínculo é dado pelo afeto, sendo assim, reconhecido
como vinculo jurídico.

Além dos três fatores anteriormente exposto, alguns doutrinadores afirmam que para
assegurar a caracterização da posse de estado de filho, se faz necessária a presença de dois
fatores: a continuidade e a notoriedade. A relação deve ser continua e pública.
A notoriedade, afirma que a relação deve ser pública e reconhecida no meio social.
Já continuidade se faz necessária uma vez que para haver vínculo afetivo e significativo em
uma relação socioafetiva, é preciso ter convivência, posto que a relação é construída ao
longo do tempo junto com o afeto e a confiança. É necessária que a relação entre pai e
filho afetivo seja estável.
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Assim, de acordo com Luiz Fanchin:
O instituto de que se está a tratar, para a sua caracterização exige
que estejam presentes no caso concreto certas qualidades, que
ofereçam segurança na afirmação da posse de estado. Há que
existir notoriedade do estado de filho, ou seja, a posse de estado
deve ser objetivamente visível no ambiente social. Outra qualidade
necessária é a continuidade, ou seja, deve apresentar-se uma certa
duração que revele estabilidade. Por derradeiro, esses fatos notórios
e contínuos não devem gerar equívocos acerca da filiação.
Desta forma, é por intermédio desses entendimentos que o a posse de estado de
filho vem sendo aceita pelos doutrinadores e há cada vez mais jurisprudências a favor de
tal no ordenamento jurídico nacional.
2.2 A Filiação Socioafetiva Post Mortem
Apesar da socioafetividade e o reconhecimento da paternidade socioafetiva post
mortem não encontrar fundamentação concreta e expressa, podemos encontrar respaldo
através de doutrinas e jurisprudências, de modo que se ambas se fazem possíveis no
ordenamento jurídico brasileiro.
Quando o legislador utilizou o termo “outra origem” presente no artigo 1.583 da
Constituição Federal de 1988, ele permitiu que a paternidade fosse dada através de
outros meios que não o vínculo sanguíneo, sendo assim, a filiação socioafetiva um meio
de parentesco civil.
A Constituição Federal admitiu diferentes unidades familiares que não fosse apenas
aquelas que se dão pelo matrimonio, assim como também homogeneizou os direitos dos
filhos, sendo eles biológicos, adotivos ou afetivos. Entretanto, a filiação socioafetiva, como
dito anteriormente, não possui fundamentação expressa, mas o ordenamento jurídico
possui princípios e doutrinas que são um meio de interpretação e complementação do
direito. Segundo Pereira (2004, p.33)
A vida e as relações sociais são muito mais ricas e amplas do que é
possível conter uma legislação. Os costumes, como uma importante
fonte do direito, vão impulsionando os operadores do Direito para
uma constante reorganização do Direito de Família, obrigando-os a
buscar em outras fontes do Direito os elementos necessários àquilo
que mais se aproxima do justo. Entre todas as fontes do Direito, nos
“princípios gerais” é onde se encontra a melhor viabilização para a
adequação da justiça no particular e especial campo do Direito de
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família. É somente em bases principiológicas que será possível pensar
e decidir sobre o que é justo e injusto, acima de valores morais,
muitas vezes estigmatizantes.
O direito busca nos princípios e jurisprudências eventuais brechas que podem existir
no ordenamento jurídico brasileiro, sendo necessária a analise destes para o
reconhecimento post mortem.
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A possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva, mesmo após a morte
do suposto pai socioafetivo foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.
ART. 42, § 6º, DO ECA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. 1. A socioafetividade é contemplada pelo art. 1.593
do Código Civil, no sentido de que "o parentesco é natural ou civil,
conforme resulte da consanguinidade ou outra origem". 2. A
comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, prevista
no art. 42, § 6º, do ECA, deve observar, segundo a jurisprudência
desta Corte, as mesmas regras que comprovam a filiação
socioafetiva, quais sejam: o tratamento do menor como se filho fosse
e o conhecimento público dessa condição. 3. A paternidade
socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana por
permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e
a condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais,
como a regular adoção, a verdade real dos fatos. 4. A posse de estado
de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de
filho legítimo, restou atestada pelas instâncias ordinárias. 5. Os
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento
do juiz (art. 130 do CPC) permitem ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 6. Recurso
especial não provido
No reconhecimento da paternidade post mortem na filiação socioafetiva, o desejo de
ser reconhecido basta, apesar de necessário que esse vínculo seja comprovado. Nesse
sentido, confira o Enunciado nº 256 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça
Federal:
Enunciado 256-CJF: A posse do estado de filho (parentalidade
socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil.
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Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, é necessário que
fiquem demonstradas duas circunstâncias bem definidas:
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A) vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetivo
de ser reconhecido (a), voluntária e juridicamente, como tal
(demonstração de carinho, afeto, amor); e
B) configuração da denominada “posse de estado de filho”,
compreendida pela doutrina como a presença (não concomitante) de
tractatus (tratamento, de parte a parte, como pai/mãe e filho); nomen
(a pessoa traz consigo o nome do apontado pai/mãe); e fama
(reconhecimento pela família e pela comunidade de relação de
filiação), que naturalmente deve apresentar-se de forma sólida e
duradoura.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.328.380-MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 21/10/2014 (Info 552)
Expondo também a seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
PATERNIDADEREGISTRAL E BIOLÓGICA. DIREITO À IDENTIDADE
BIOLÓGICA. O reconhecimento da paternidade genética e
socioafetiva é um direito da personalidade. [...] o vínculo de afeto
entre a investigante e o pai registral não pode afastar os direitos
decorrentes da filiação, sob pena de violar o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana. [...] com todas as suas
consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Acordam os
Desembargadores integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.
(TJ-RS - Apelação Cível: AC 70074023318, Rel. Des. Jorge
LuísbfDall'Agnol, julgado em 20 de julho de 2017, 8ª Câm. Cível)

Deste modo, é cabível o reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem desde
que os presentes todos os fatores e características que foram citados no tópico a cima.
Considerando também, imprescindível a análise de princípios constitucionais, doutrinas e
jurisprudências que embasarão a possibilidade de reconhecimento da paternidade
socioafetiva após a morte do suposto pai afetivo. Expondo também a seguinte
jurisprudência:
3 A IGUALDADE JURÍDICA ENTRE OS FILHOS
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No código civil de 1916, estava previsto que só era considerado filho aquele que
gerado ao longo do enlace matrimonial, sendo considerados ilegítimos os filhos que
fossem gerados em situações divergentes a esta, como os filhos incestuosos, adulterinos e
os filhos adotivos, que também sofriam com grande diferença em relação aos filhos
legítimos.
No código civil de 1916 previa que:
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“Art. 338. Presumem-se concebidos na constância do casamento:
I – Os filhos nascidos 180 (cento e oitenta) dias, pelo menos, depois
de estabelecida a convivência conjugal;
II – Os nascidos dentro nos 300 (trezentos) dias subsequentes à
dissolução da sociedade conjugal por morte, desquite ou anulação”.
Apenas em 1949 com a criação do decreto lei n° 4.737 foram reconhecidos os filhos
adulterinos e incestuosos.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 180 da Constituição,

DECRETA:
Art. 1º O filho havido pelo cônjuge fora do matrimônio pode, depois
do desquite, ser reconhecido ou demandar que se declare sua
filiação.
Art. 2º O presente decreto-lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1942, 121º da Independência e 54º
da República.
Mas foi somente na Constituição Federal de 1988 que os filhos adotivos passaram a
ter os mesmos direitos que os filhos biológicos, sendo proibida a distinção entre eles.
Passaram-se a existir diferentes e novas composições familiares.
Trazendo a Paternidade socioafetiva para o âmbito do direito Sucessório, e para os
direitos do filho afetivo equiparado aos direitos do filho biológico, trago alguns pontos
conforme os pensamentos de Maria Helena Diniz (2007, p. 21) que diz que o princípio da
igualdade dos filhos é um dos mais consideráveis do direito, que diz:
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“(a) não pode haver nenhuma distinção entre filhos legítimos,
naturais e adotivos, quanto ao nome, direitos, poder familiar,
alimentos e sucessão; (b) permite o reconhecimento de filhos havidos
fora do casamento; (c) proíbe que se revele no assento do
nascimento a ilegitimidade simples ou espuriedade; (d) veda
designações discriminatórias relativas à filiação”.
A igualdade entre filhos é realidade no ordenamento jurídico, é estritamente proibido
a distinção entre eles sendo a filiação legitima, adulterina, incestuosa ou afetiva.
Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção,
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação. (Artigo 1596 da Lei
nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002) O artigo 227, § 6º da Constituição
Federal de 1988, equiparou os filhos adotivos, afetivos e biológicos,
protegendo-os contra as injustiças decorrentes do Código Civil de
1916 e proibindo distinção entre os filhos. Artigo 227, § 6º Os filhos,
havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.

Segundo Gama (2008, p. 329) o parentesco biológico ou afetivo, são validos não
podendo haver diferenças e discriminação no que tange direitos sucessórios. Não havendo
mais a distinção de filhos e parte disso foi possível no ordenamento jurídico através da
afetividade (SOUZA, HYAGO, 2019, s/n)
O parentesco civil, passou também a adotar além da adoção, a afetividade como
vinculo civil, excluindo assim, a desigualdade em relação ao filho legitimo. (BERENICE DIAS,
MARIA, 2015, p. 379.) Citando também: “[...] A desbiologização da parentalidade, impondo
o reconhecimento de outros vínculos de parentesco” (DIAS, 2015)
Todos os filhos, de acordo com a Constituição Federal devem ter seus direitos e
deveres resguardados sem a possibilidade de distinção entre eles, sendo assegurado
através do princípio da igualdade jurídica entre filhos
4 O DIREITO SUCESSÓRIO CONSEQUENTE DA FILIAÇÃO AFETIVA RECONHECIDA

POST MORTEM

A palavra sucessão de acordo com o dicionário Dicio significa: “Ato ou efeito de
suceder, de vir depois; continuação. Sequência de pessoas, de eventos, de circunstâncias
que ocorrem sem pausas ou com pequeno intervalo: sucessão de reis, e de ideias.” Já no
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meio jurídico significa “transmissão dos direitos e bens de quem faleceu; herança.” Significa
transferência por morte do legado ou herança em razão de lei ou testamento.
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A herança é um conjunto de direitos e obrigações que se transmite para aquele que
está na linha de sucessão, está relacionado a descendência. No direito brasileiro, está
estabelecido quem seriam os herdeiros legítimos e os que seriam chamados na falta destes.
Os descendentes seriam os primeiros e os demais seriam excluídos na presença do
primeiro.

Deste modo, uma vez que provado e reconhecido o filho como descendente do pai
afetivo, o estado e direito de filho legítimo pode ser exercido pelo filho afetivo assim como
o uso do nome e consequentemente, o uso do patrimônio. Desse modo Dias (2017, p.819):
“O adotado adquire os mesmos direitos e obrigações como qualquer
filho. Direito ao nome, parentesco, alimentos e sucessão. Na
contramão, também correspondem ao adotado os deveres de
respeito e de obediência. Os pais, por sua vez, têm os deveres de
guarda, criação, educação e fiscalização. Art. 1596 do CC: Os filhos,
havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.”
Se tratando do direito sucessório Flávio Tartuce (2016, p. 203) aponta o filho afetivo
como herdeiro legitimo, mesmo após a morte do pai afetivo, protegendo os direitos
sucessórios do filho socioafetivo ao legitimo, como já elucidado no presente artigo, não
havendo distinção entre eles.
No Código Civil de 2002, como já esclarecido anteriormente, ao instituir que o
“parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem” a
filiação socioafetiva, poderá ser incluída. Carlos Roberto Gonçalves afirmar que:
“Em face da atual Constituição Federal (art. 227, § 6º), do Estatuto da
Criança e do Adolescente (art. 20) e do Código Civil de 2002 (art.
1.596), não mais subsistem as desigualdades entre filhos
consanguíneos e adotivos, legítimos e ilegítimos, que constavam dos
arts. 377 e 1.605 e parágrafos (o § 1º já estava revogado pelo art. 54
da LD) do Código Civil de 1916. Hoje, todos herdam em igualdade de
condições. Mesmo os adotados pelo sistema do diploma revogado
(adoção restrita) preferem aos ascendentes. O mesmo ocorre com os
filhos consanguíneos havidos fora do casamento, desde que
reconhecidos” (2007, p. 43)
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Entre os filhos legítimos e afetivos deve haver igualdade. Os tópicos atuais trouxeram
novas discursões a respeito de sucessões, existindo jugados onde mesmo após a morte do
pai afetivo o filho afetivo não poderá ser impedido de obter o reconhecimento de um
direito apenas pela falta de formalização.
De modo que de acordo com o 227, § 6° da CF são: “proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.” sendo eles filhos biológicos, afetivos ou adotivos.
Trazendo o voto do Ministro Marco Aurélio Dias Toffoli:

“O reconhecimento posterior do parentesco biológico não invalida
necessariamente o registro do parentesco socioafetivo, admitindo-se
nessa situação o duplo registro com todas as consequências jurídicas
daí decorrentes, inclusive para fins sucessórios.”
Além disso, conclui-se que o efeito herança se estende à filiação aos benefícios
sociais, de modo que os filhos reconhecidos pelos pais afetivos são os herdeiros
necessários da herança testamentária.
5 CONCLUSÃO
Em virtude dos fatos apresentados no presente artigo, percebe-se a evolução do
conceito e estrutura da família e os efeitos de tais no mudanças ao longo dos anos,
mudança essa que tornou possível o afeto como vínculo jurídico, não sendo mais
necessário o casamento ou relações biológicas para caracterizar a estrutura familiar.
A partir deste ponto, também se fez possível a socioafetividade como meio de adoção
e reconhecimento da filiação, trazendo os filhos do afeto e o estado de posse do filho para
o meio jurídico. Onde a paternidade socioafetiva alcançou seu reconhecimento no âmbito
jurídico, estando presente na Constituição Federal, estatuto da criança e do adolescente,
jurisprudências e doutrinas.
Dessa forma, a partir da filiação socioafetiva o princípio da igualdade entre filhos foi
utilizado como base para não haver distinção entre eles, sendo filhos biológicos, ou não.
Buscando também, tal princípio como fonte para interpretação da lei.
Deste modo, temos o reconhecimento da filiação socioafetiva como parentesco civil,
sendo assim o afeto, amor, cuidado e responsabilidade afetiva como base. Portanto, posto
como parentesco civil de outra origem, conforme consta na Constituição Federal, e
reconhecido pelo meio jurídico, trazendo consigo todos os direito e deveres que a filiação
carrega.
Em relação a filiação socioafetiva Post Mortem, mostra que apesar de não está
expressamente no Código Civil ou na Constituição federal, pode ser caracterizada e
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efetivada através da análise do Estado de Posse do filho, sendo caracterizada pelo nome,
trato e fama, além de ter o afeto como principal fonte a ser estudada.
Por conseguinte, a aplicação dos direitos sucessórios se faz possível ao filho
socioafetivo, sem que haja discriminação, mesmo que reconhecido post mortem, sendo
apenas necessária a comprovação da relação afetiva e do desejo do suposto pai afetivo
que cuidou e amou seu filho, de reconhece-lo como tal.
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Por fim vale ressaltar que o conceito de família, assim como o de paternidade
sofreram visíveis alterações, pois pai/mãe não é somente aquele que o gerou
biologicamente, mas sim o que gerou o filho no coração. “Pai é quem cria, e filho é filho”.
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ANÁLISE DAS FAKE NEWS MEDIANTE A RESPONSABILIDADE CIVIL.
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RESUMO: O presente artigo busca estudar, explicar e evidenciar as implicações das Fake
News na sociedade, tendo em vista, principalmente, a era da globalização, abordando o
direito à liberdade de expressão, assim como as hipóteses de abuso do direito, no
ordenamento jurídico brasileiro, alcançando o tema de novos danos. A pesquisa proposta
pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica. O trabalho fez uma análise do
conceito de responsabilidade civil, de direitos fundamentais e ponderação de direitos. A
discussão teve com base o Código Civil e Código de Processo Civil, para entender a
responsabilização civil do agente pela propagação de fake news. O mesmo foi elaborado
por meio de pesquisa bibliográfica e exploratória, com análise qualitativa dos materiais
coletados, além de análise de conteúdo da doutrina, jurisprudência e legislação pertinente.
Assim se diz que as Fake News se inserem como elemento ocasionador de danos, não
somente morais ou materiais, sendo possível a hipótese de danos sociais em função do
resultado da conduta de disseminação de notícias falsas na sociedade contemporânea.
PALAVRAS-CHAVE: Fake News. Responsabilidade Civil. Liberdade de Expressão. Discurso
de ódio.
ABSTRACT: The present article sought to study, explain and evidence the implications of
Fake News, mainly in view of the globalization era, seeking to address the right to freedom
of expression, as well as the cases of abuse of rights, in the Brazilian legal system, reaching
the issue of new damages. The proposed research belongs to the legal-sociological
methodological strand. The work analyzed the concept of civil liability, fundamental rights
and the weighting of rights. The discussion was based on the Civil Code and Code of Civil
Procedure, seeking to understand the agent's civil liability for the propagation of fake news.
It was elaborated through bibliographic and exploratory research, with qualitative analysis
of the collected materials, besides content analysis of the doctrine, jurisprudence, and
pertinent legislation. Thus, it is said that Fake News is inserted as an element that causes
damages, not only moral or material, being possible the hypothesis of social damages due
to the result of the dissemination of false news in contemporary society.
KEYWORDS: Fake News. Civil Liability. Freedom of Expression. Hate Speech.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Responsabilidade Civil. 3 Impacto das Fake News na Sociedade.
3.1 A liberdade de expressão e o discurso de Ódio. 3.2 As Fake News e a vacinação. 3.3
Fake News e as eleições. 4 Tratamento jurídico das Fake News no cenário Mundial. 5 Analise
Jurisprudencial. 6 Conclusão. 7 Referências.
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1 INTRODUÇÃO
O termo “Fake News” teve uma grande evidência nos últimos anos, podemos
defini-la como conteúdo que são propagados nas redes sociais como se fossem uma
notícia, com cunho jornalístico, entretanto, as informações contidas são comprovadamente
falsas.
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Não há exatamente um motivo para a criação das fake News, alguns tem a
intenção de criar uma manchete sensacionalista para que ocorra um grande acesso em
sites para ganharem visibilidade. Outros criam com o intuito de espalhar boatos e reforçar
certos pensamentos políticos, sociais e econômicos.
Vale ressaltar que, qualquer que seja a informação, por mais simples que seja,
acaba induzindo pessoas ao erro. Com a velocidade dos meios de comunicação hoje em
dia as notícias se espalham em questão de minutos, fazendo com que um grande número
de pessoas sejam enganadas por esse tipo de informações falsas.
Um exemplo que pode ser citado foi durante o período eleitoral, onde um grupo
de pessoas especializadas em criar fake news espalharam nas redes sociais certos boatos,
que foram propagados em grande massa, alcançando milhões de pessoas, ocorrendo,
assim, uma certa influência em seus votos e posicionamentos políticos.
Em todos os casos de fake News, suas consequências podem vim a ser
desastrosas, ocasionando danos sociais por conta da disseminação de notícias falsas
dentro da sociedade. Perante o exposto, cabe a análise: qual a responsabilidade do Direito
diante das fake News?
Desde que o bombardeio de fake News iniciou, diversos países começaram a
ter iniciativas para combater essa propagação. A União Europeia se posicionou com a
disposição de lutar contra o problema, começou a monitorar diariamente as fake News
tirando-as de circulação assim que são identificadas.
Diante do alcance e da dimensão da lesividade que pode ocorrer por conta das
notícias falsas fora necessário que ocorresse algum tipo de regulamentação na internet.
Mediante o estudo desse assunto um fato que cabe analisar é a Lei n.º 12.965/14, o Marco
Civil da Internet, a qual regula o uso da internet no Brasil por meio de princípios e direitos,
sempre atenta a preservação e mantendo a rede neutra.
Nesse contexto, a cada momento cresce a necessidade de uma tutela para os
bens jurídicos que acabam sendo eventualmente ofendidos. Um dos meios para que ocorra
a maior proteção desses bens é a possibilidade de ocorrer a responsabilidade penal e civil.
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A Lei 13.834 de 2019 foi sancionada com o intuito de punir quem propaga as
fake news com finalidade eleitoral (BRASIL, 2019c). Outra criação foi a ‘Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) - Fake News, que tem a intenção de investigar os
ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público.
Por mais que algumas medidas tenham sido tomadas para tentar evitar a
propagação das fake News, ainda há muito o que ser discutido. Por ser algo muito
abrangente e difícil de estruturar, os sistemas atuais ainda não conseguem dar conta, em
razão disso há a necessidade de um estudo mais profundo sobre esse fenômeno que vem
prejudicando as informações dentro da sociedade.
Mediante o cenário mundial, a escolha do tema torna-se importante pelo fato
de ser muito discutido sobre a liberdade de expressão como um direito absoluto, e que
esse argumento é usado para que informações sejam divulgadas, sendo elas verdadeiras
ou não, ou seja, é importante compreender até onde a liberdade de expressão pode ser
usada e o momento em que começa o combate contra as fake News.
A análise desse tema não está apenas no valor acadêmico, mas também com o
intuito de estimular uma maior discussão aprofundada, e fornecendo parâmetros e
argumentos jurídicos, direta ou indiretamente, que dizem respeito a problemática
envolvida.
2 A Responsabilidade Civil.
Quando falamos de responsabilidade civil pelas fake News vale entender que a
lei a qual dispõe sobre o Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014) não dispõe de forma
específica sobre a responsabilidade civil do usuário das redes sociais, sendo assim, se
valendo do Código Civil para essa análise.
A responsabilidade civil pode surgir de vários fatores, como podemos entender
de acordo com Flávio Tartuce:
“A responsabilidade civil surge em face do descumprimento
obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um
contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito
normativo que regula a vida. Neste sentido, fala-se, respectivamente,
em responsabilidade civil contratual ou negocial e em
responsabilidade civil extracontratual, também denominada
responsabilidade civil aquiliana, diante da Lex Aquilia de Damno, do
final do século III a.C., e que fixou os parâmetros da responsabilidade
civil extracontratual (TARTUCE, 2018, p. 594)”.
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No nosso ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade civil se encontra
no Código Civil em seu artigo 927, que tem a seguinte redação:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (BRASIL,
2002) ”.
De acordo com os ensinamentos de Gagliano e Pamplona Filho (2018, P.154),
por responsabilidade civil temos a ideia de atribuição das consequências danosas da
conduta ao agente, sendo assim, para a sua configuração, a referida atuação lesiva deva
ser contrária ao direito, ilícita ou antijurídica.
Atualmente, tendo em vista a sociedade moderna, o dano passou a ter novas
proporções, sendo mais facilmente identificado por conta das mudanças sociais e
tecnológicas contempladas.

Dizer que os danos aumentaram em nosso século envolve certo
turismo. Se nós, no início do século passado engatinhávamos nas
possibilidades tecnológicas, se sequer conhecíamos a televisão ou o
avião, se uma notícia demorava lentos meses para partir da Europa e
até chegar até aqui, hoje, desnecessário dizê-lo, a situação
modificou-se de modo impensável. É possível até afirmar, sem muito
medo de errar: talvez a mais otimista das previsões não previsse que
chegaríamos aonde chegamos, em possibilidades tecnológicas.
(FARIAS; ROSENVALD; BRAGA NETTO, 2015, p.789).
Pelo que já fora exposto nesse trabalho admite-se que a utilização de fake
news se entende por ser uma disseminação de notícias falsas sobre determinado indivíduo,
grupo, ou situações ocorridas. Sendo assim, a partir do que se tem previsto acerca da
responsabilização civil no Brasil, tal conduta também pode ser passível de condenação.
Diante das situações de falsas notícias sendo espalhadas em massa, houve
significativo crescimento de demandas dessa natureza.
Conforme o entendimento de Sobral, podemos observar que:
“No âmbito legal e jurídico, observa-se uma crescente demanda
referente aos problemas oriundos deste livre acesso e geração dessas
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informações nas quais os atores sociais ora se apresentam com
emissores, ora receptores, ou vice-versa, e cujo conteúdo não se tem
controle tendo em vista que pode/ ser alterado inúmeras vezes pelos
usuários devido à velocidade de sua propagação, ensejando não
apenas insegurança sobre sua a veracidade, bem como o seu uso
indevido com cometimento de abusos que podem violar e atingir os
direitos da personalidade gerando responsabilidade para aquele que
comete o ilícito (SOBRAL, 2018, p.1)”.
De acordo com o ensinamento de Cíntia Lima “o sistema jurídico da
responsabilidade civil está fundado na ideia de dano local ou dano regional, mas, tendo
em vista a comunicação em massa transfronteiriça das redes sociais, a extensão do dano é
muito maior” nas fake News (LIMA, 2015, p. 157).
Fora o dano é necessário que haja a análise da conduta do agente que
ocasionou o dano mencionado, que se modifica quando há um propagador de notícias
falsas e aquele que expõe em seu provedor tais informações.
Quando lemos o ponto de vista de Guimaraes e Silva, entendemos que a
propagação da Fake News, evidencia uma conduta, de uma maneira que, a publicação de
uma notícia falsa ou que contenha elementos falsos é uma conduta humana comissiva.
Vislumbra-se, também, a hipótese de conduta omissiva no caso de responsabilidade civil
jornalística pelo descumprimento do dever de verificação das Fake News, quando veículos
jornalísticos replicam Fake News de outras mídias. (GUIMARAES e SILVA, 2019, p. 1) ”
Pelo fato de que em muitas situações a atuação jornalística é presente, torna-se
indispensável trabalhar a liberdade de manifestação dos indivíduos. Por conta disso,
quando se fala sobre o direito constitucional à liberdade de expressão é necessário que se
entenda o limite da utilização deste pelo fato que existe o direito a dignidade da pessoa
humana, ou seja, direitos violados das vitimas por fake News.
Pelo entendimento de Guimaraes e Silva, sobre os limites impostos pela lei em
publicações na internet, é importante compreender que:
Logo, atrelada a questão da internet e das redes sociais, depreendese que os sujeitos têm o direito de expressar suas opiniões no
ambiente digital e de realizar publicações em tal ambiente uma vez
que não extrapolem os limites impostos pela lei. Nesse sentido, na
hipótese que o façam surgirá a responsabilidade pelos danos
causados advindos das ações que pratiquem, de forma a reparar o
dano sofrido e restaurar a normalidade das relações sociais. [...]. Nessa
esteira, a lei civil estabelece que para além do ato ilícito constate no
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art. 186, uma nova modalidade é elencada no art. 187, a figura do
abuso de direito. Tal hipótese é verificada quando determinado
sujeito, titular de um direito subjetivo ou potestativo, o exerce para
além dos limites impostos pela lei, os bons costumes, fins econômicosociais para a qual aquela situação jurídica lhe fora concedida e
especialmente, a boa-fé. (GUIMARAES e SILVA, 2019, p. 1).
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Nesse contexto, a partir do que foi exposto é possível entender que um fato
essencial para se determinar a responsabilidade civil em decorrência de fake News é a
constatação dos requisitos legais somados à má-fé, imprudência ou excesso na conduta
do agente.
De acordo com os ensinamentos de Frias (2018, p.43) as fake News são todas as
informações que comprovadas falsas possam prejudicar uma pessoa ou um grupo de
pessoas, e que tenha sido posta em circulação por má-fé. De acordo com Braga (2018; p.8),
se diz respeito a uma disseminação, por qualquer meio de comunicação, de notícias falsas
com o interesse de atrair a atenção para desinformar ou obter vantagem política ou
econômica.
3 Impacto das Fake News na sociedade.

Grupos de pessoas por todo o mundo estão tendo suas vidas afetadas pelas
histórias falsas que circulam hoje na internet. Desde os mais insignificantes, os quais não
geram um dano negativo até os mais absurdos, os quais envolvem o direito a imagem e a
integridade da pessoa humana são os que circulam atualmente pela web.
Quando se fala de rede social, entende-se por ser ambientes artificiais no
ciberespaço e nele as pessoas podem compartilhar notícias, ideias, costumes, diferentes
informações, essa realidade foi gerada pela necessidade do ser humano em ter uma
interação além das relações pessoais. (RECUERO; 2009. P. 52)
No que diz respeito ao impacto das redes sociais na vida das pessoas, pode-se
observar conteúdos ditando padrões de comportamentos sobre certos grupos, até que,
involuntariamente, ele sé expanda para toda a sociedade, o qual a massa irá propagar. A
situação funciona como uma reação em cadeia, começando pelos maiores, os
influenciadores, e seguindo para os influenciados e depois para o povo distante que não
era o público-alvo. (BRANCO; 2017. P[?]).
O termo “fake News” impactou a sociedade e teve sua popularização expandida
em 2016, o mesmo surgindo no meio da temporada de eleições presidenciais dos Estados
Unidos da América. Nessa época, muitos boatos foram espalhados, contra e a favor de
candidatos, influenciando na votação que aconteceria naquele ano.
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), podemos
observar que:
[...] a internet trouxe novos desafios também na aferição de
veracidade das notícias. Se antes a limitação de um boato
dificilmente transpassava os limites de uma cidade ou, quando muito,
de um país, hoje o boato torna-se global sem grandes dificuldades,
com consequências imprevisíveis. (IBCCRIM, 2018, p. 2).

O fator mais preocupante quando se trata de fake News não é necessariamente
o fato de existirem pessoas com a má intenção de cria-las e propaga-las, mas pela
dificuldade em descobrir a veracidade daquela noticia, pelo fato de que, a grande parte
dos leitores somente leem e passam adiante sem procurar saber as fontes das notícias.
Essa pesquisa foi realizada por Vosoughi, Roy e Aral (2018; p. 707-710) onde investigaram
a difusão de fake news compartilhadas na rede social Twitter durante 2006 e 2017,
provando que as informações falsas eram propagadas muito mais rápido do que as
verdadeiras. E, ao contrário do que a crença popular acredita, essas notícias são espalhadas
em grande maioria por humanos e não robôs.
3.1 A liberdade de expressão vs discurso de ódio.

Quando se aborda o tema de liberdade de expressão, a qual encontramos no
art. 5º, II, da CF/88, percebe-se que há varias modalidades de Liberdade de Expressão,
podendo ser apontadas: a Liberdade de Manifestação do Pensamento, Liberdade Artística,
Liberdade Científica, Liberdade de Imprensa, entre outras.
Algumas limitações existem quando falamos, por exemplo, da livre expressão
de pensamento, podendo ser encontrada no art. 5º, IV, da CF/88, possui como uma
limitação a este direito o fato de ser vedado o anonimato: “IV – é livre a manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato”. Sendo assim, percebe-se que esse direito
fundamental possui uma proteção limitada, sendo ligada a necessidade de informação de
quem expressa aquela opinião.

Em relação a liberdade de imprensa, as limitações a tal liberdade debatida,
encontra-se no artigo 220 da CF/88, no § 1º, por mais que no § 2º, do mesmo artigo,
expressamente vede toda e qualquer censura, in verbis:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de
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comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV. 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.
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Nesse contexto, se entende que a liberdade de impressa possui limitações e
para que as informações jornalísticas circulem é necessária uma atenção aos incisos IV, V,
X, XIII e XIV do art. 5º da CRFB, os quais dizem respeito uma possível indenização por danos
morais à imagem, o direito de resposta, da honra, entre outros. Com isso, se percebe que
a liberdade de expressão é dividida em espécies, quando diz respeito aos casos concretos,
tendo cada uma suas próprias limitações.
Esse direito pode ser entendido também como um direito de defesa frente ao
Estado, estando dentro do bloco de direitos individuais, liberais ou de 1ª dimensão.
Quando se fala dessa dimensão, se entende que os direitos abrangidos por ela são os quais
o Estado deve não interferir sobre a esfera de liberdade individual. (GILVEY; 2013, p. 2)
Outra limitação a ser apontada é o respeito ao direito do próximo, como por
exemplo, a sua honra. Um dos debates que ocorrem em relação as fake news, é sobre as
charges políticas, as quais não possuem o intuito de manchar a imagem, mas de fazer uma
crítica através do riso. Nesse momento, vale acrescentar as palavras do Min. Ayres Brito na
ADI 4.451, no qual relatou que “a locução humor jornalístico enlaça pensamento crítico,
informação e criação artística”. (MENDES; GONET BRANCO, 2017, p. 277-278).
Entretanto, fora afirmado nesse mesmo momento que o dever de equidistância
e imparcialidade jornalística não tem o mesmo significado do que uma impossibilidade a
uma posição crítica. Fora mencionado também que, no contexto eleitoral, é de costume
ser aceitáveis manifestações contundentes, própria das disputas político-partidárias
(MENDES; GONET BRANCO, 2017, p. 277-278).
Quando se discute sobre as fake News, percebe-se que não só colocam em risco
o compromisso com as informações verdadeiras, mas com a vida de diversos grupos que
foram alvejados pelo efeito difundido pela mídia das fake news. Ocasionando assim que,
os discursos de ódio, ganhassem o protagonismo ao serem utilizados como enxerto na
elaboração de notícias falsas em escala global.
As fake News acabam por aproveitar a polarização política ou afetiva para se
beneficiar com a aceleração da disseminação das mesmas. Pode-se se citar um exemplo
que ocorreu em junho de 2017, um áudio surgiu com a informação que a Organização das
Nações Unidas teria enviado 13 navios com 1,8 milhões de refugiados muçulmanos para o
Brasil e que uma cidade estava sendo construída para abrigar essas pessoas, no entanto,
essa noticia acabou se tornando viral em diversas redes sociais. (GOMES; 2019, p. 27)
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No mesmo áudio ainda havia a afirmação de que a Lei de Migração, Lei 13.445,
de 24 de maio de 2017, havia sido deferida por conta da influência do estado iraniano
sobre alguns parlamentares brasileiros, que teriam sido subornados para cumprirem a
agenda desse grupo. Na mesma mensagem o autor confirmava que o resultado dessa ação
seriam “vários atentados, com dominação, com invasão de igrejas, estupro de mulheres,
sequestro de meninas, de mulheres. Porque eles fazem isso naturalmente”. (GOMES; 2019,
p. 27)
Esse acontecimento é um exemplo bastante comum do que acontece por conta
das fake News, e, a partir dele, pode-se retirar algumas características pertinentes a esse
fenômeno de notícias falsas que acabam ocasionando o discurso de ódio, como uma
atribuição a um grupo identificado, uma estigma de criminoso, assim também como o
chamado para alguma ação contra esse grupo especifico que supostamente estaria vindo
ao Brasil causar balburdia.
Tendo uma visão do cenário brasileiro quando se diz respeito do normativoconstitucional, além das colisões e tensões normativas o qual o Poder Judiciário enfrenta
frequentemente, vale ressaltar um dos julgados marcantes realizados pelo Supremo
Tribunal Federal referentes ao tema liberdade de expressão, destacando o discurso de ódio
e fake news.

Ao mesmo tempo em que a Constituição brasileira defende a liberdade de
expressão, se encontra também em seu texto, no Artigo 5º, XLI, que “a lei punirá qualquer
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, procurado defender o
princípio da dignidade da pessoa humana, considerado valor fundante do Estado e da
democracia.
Se entende por discurso de ódio, um discurso que se baseia no preconceito
direcionado a um grupo ou individuo, com a motivação de humilhar os mesmos, podendo,
muitas vezes, alcançar atos de violência e de apologia de crimes. O termo hate speech,
discurso de ódio, atua de acordo com a raça, cor, nacionalidade, religião, orientação sexual,
etnicidade ou gênero de uma pessoa, implicando na ofensa da vítima.

De acordo com o entendimento de Potiguar, o discurso de ódio pode surgir da
seguinte forma:
“O discurso de ódio pode surgir tanto na forma explícita, óbvia,
evidente e, portanto, teoricamente fácil de ser combatida, como
também pode vir mascarado por sutilezas que transmitem sua
mensagem de intolerância e desprezo de forma indireta.”
(POTIGUAR, p.12).
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Um dos casos mais conhecidos por hate speech é o Caso Ellwanger (HC
82.424/RS), na qual foi o que mais repercutiu em termos de análise crítica pelo STF por
conta da interpretação do princípio da liberdade de expressão para julgar um típico caso
de discurso negacionista de fatos históricos comprovadamente admitidos, sendo um ato
facilmente enquadrado no discurso de ódio.
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O Ministro Celso de Mello no caso defendeu que a liberdade de expressão, a
qual é protegida constitucionalmente, não abrange a incitação ao ódio público, pelo fato
de que isso feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual também é protegido
constitucionalmente, tido como um elemento fundamental da República.
Refiro-me ao princípio indisponível da dignidade da pessoa humana,
que, mais do que elemento fundamental da República (CF, art. 1º, III),
representa o reconhecimento de que reside, na pessoa humana, o
valor fundante do Estado e da ordem que lhe dá suporte
constitucional.
(...)
A intolerância e as consequentes práticas discriminatórias, motivadas
por impulsos racistas, especialmente dirigidos contra grupos
minoritários, representam um gravíssimo desafio que se oferece à
sociedade civil, a todas as instâncias de poder no âmbito do aparelho
de Estado e ao Supremo Tribunal Federal. (BRASIL. STF. HabeasCorpus n° 82.424-2. Relator Ministro Moreira Alves.)
Ainda na visão desse ministro, o caso Ellwanger não constitui uma situação de
conflituosidade entre valores essenciais, pelo fato de que a dignidade da pessoa humana
e a igualdade se caracterizam por serem limitações externas à liberdade de expressão.
Desse modo, Mello argumentou que os comportamentos abusivos que visam disseminar
o ódio contra outros indivíduos não podem ser considerados uma forma de expressão,
mas um crime.

Já o Ministro Gilmar Mendes se posicionou afirmando que o conceito de raça
decorre de concepções históricas, políticas e sociais, sendo assim, não somente científica.
Na análise do hate speech, Gilmar citou Kevin Boyle, o qual defendeu existir um conflito
entre dois direitos democráticos – a liberdade de expressão e o direito à não-discriminação
(igualdade política). Sendo assim, o Ministro Gilmar Mendes julgou ser possível a utilização
de livros como instrumentos de crime de discriminação racial, conforme já criminalizado
em cortes europeias.
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Da mesma forma, não se pode atribuir primazia absoluta à liberdade
de expressão, no contexto de uma sociedade pluralista, em face de
valores outros como os da igualdade e da dignidade humana. Daí ter
o texto constitucional de 1988 erigido, de forma clara e inequívoca,
o racismo como crime inafiançável e imprescritível (CF, art. 5º, XLII),
além de ter determinado que a lei estabelecesse outras formas de
repressão às manifestações discriminatórias (art. 5º, XLI).
É certo, portanto, que a liberdade de expressão não se afigura
absoluta em nosso texto constitucional. Ela encontra limites, também
no que diz respeito às manifestações de conteúdo discriminatório ou
de conteúdo racista. Trata-se, como já assinalado, de uma elementar
exigência do próprio sistema democrático, que pressupõe a
igualdade e a tolerância entre os diversos grupos. (BRASIL.
STF. Habeas-Corpus n° 82.424-2. Relator Ministro Moreira Alves.)
Nesse contexto, Mendes se baseou no princípio da proporcionalidade para
solucionar a colisão entre liberdade de expressão e igualdade. Esse método que possui
etapas específicas para que a ponderação seja fundamentada do peso relativo de cada
princípio no caso concreto. De acordo com o Ministro, o princípio da proporcionalidade é
uma exigência positiva e material quando se diz respeito a atos restritivos de direitos
fundamentais, pois combate o “limite do limite” na restrição de tais direitos. (MARINHO, p.
223).
A partir dessa análise, entende-se que, alguns usam a liberdade de
expressão como argumento para admitir o discurso do ódio como manifestação legítima,
ainda que com prejuízo aos ofendidos. Quando na verdade, o que ocorre é a Liberdade de
Expressão, tutelada pelo Estado Social tendo restrições importantes ao seu poder de
autodeterminação, para que seja repudiado e evitado o discurso do ódio.
3.2 Fake News e a vacinação
Quando entendemos a dimensão da propagação de notícias falsas, percebemos
o quanto nos encontramos prejudicados por conta delas. De acordo com a pesquisa do
Instituto Ipsos (Instituto de pesquisa), atualmente, o Brasil estar em primeiro lugar na lista
de países que mais acredita em fake News, relatando que 62% dos brasileiros acreditam
nessas notícias.
O Ministério da Saúde, em 2018, desenvolveu um espaço na internet, ou seja,
um sitio eletrônico com o intuito de combater as Fake News e se comprometeu a esclarecer
as notícias se fundamentando em evidencias cientificas e suas fontes. Essa medida se fez
necessária pelo fato de que aplicativos de trocas de mensagens estavam dificultando o
118

www.conteudojuridico.com.br

entendimento da população acerca de doenças. No período de 29 de janeiro a 31 de março
de 2020, foi possível identificar 70 registros de fake News de acordo com o banco de dados
do Ministério da Saúde.
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A propagação desses tipos de notícias falsas é indicada como uma das razões
principais para a dificuldade de aceitação das medidas preventivas e dos cuidados que
foram estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pela ciência em prol da
saúde coletiva. (BERTOLLI; 2019. P.16)

As informações encontradas apontavam, principalmente, para quatro tipos de
registro com ligação a COVID-19, dando informações sobre os discursos de autoridades
da saúde, prognósticos da doença, medidas protetivas e sobre vacinação. Com o estudo
realizado o resultado da tipificação das 70 Fake News sobre a pandemia de COVID-19
possibilitou perceber que elas possuem interferências nos comportamentos e na saúde da
população. (SANAR MEDICINA; 2020 [?])
A disseminação de grupos contra a vacina nas redes sociais, sendo uma grande
parte no Brasil, fez com que houvessem diversas notícias irreais sobre os efeitos da vacina,
entre as principais estava: A vacina irá modificar o DNA dos seres humanos; A vacina
contém na sua composição células de fetos abortados; as vacinas são parte de uma
conspiração de Bill Gates para implantar microchips em seres humanos; Voluntários dos
testes já morreram por terem se submetido ao uso das vacinas. (SANAR MEDICINA; 2020
[?])
Além disso, a fake news: “ingerir álcool com uma alta concentração pode
desinfetar o corpo e matar o vírus”, uma das que mais circularam durante o período
pandêmico, fez com que estudos apontassem que 5.876 pessoas foram hospitalizadas, 800
mortas e 60 ficaram cegas. (SANAR MEDICINA; 2020 [?])
O diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, relatou que a desinformação formada por grupos que propagam fake News
sobre a vacina é uma grande ameaça à saúde mundial, e, em suas redes sociais, publicou
o seguinte pedido: “As principais organizações digitais têm uma responsabilidade: garantir
que seus usuários possam acessar informações sobre vacinas e saúde. Queremos que os
atores digitais façam mais para tornar conhecido em todo o mundo que vacinas
funcionam”, disse Adhanom.
Com isso, percebe-se que as fakes news contribuem para que a descrença na
ciência, nos cientistas e na saúde pública aumente cada vez mais. Ademais, notícias de
procedimentos que são falsamente eficazes se espalham com a mesma velocidade, como
foi o caso da hidroxicloroquina como um possível “tratamento precoce” e a ideia de
isolamento vertical como argumento contra o distanciamento social (ORTEGA; 2020. P.1).
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Assim, conclui-se que esse conteúdo faz com que haja uma manipulação
individual, cada cidadão acredita naquilo que é mais conveniente aos seus próprios
interesses religiosos, sociais e políticos. E em situações como as que o mundo enfrentou
no último ano, a disseminação desse tipo de mensagem pode ser letal.
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3.3 Fake News e as eleições
Durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, o Buzzfeed, um sítio
eletrônico muito popular que pode ser acessado por meio do Facebook, fez uma análise
sobre os impactos das fake news no momento do período eleitoral. Um ponto destacado
na pesquisa foi que 20 falácias a respeito das eleições que surgiram através de sites
enganosos e blogs resultaram em mais de 8,711,000 compartilhamentos, reações e
comentários no Facebook.
O estudo também percebeu que, nos últimos meses que ocorreu a campanha,
o principal conteúdo eleitoral dos canais de notícias ultrapassava o de notícias falsas sobre
as eleições no Facebook, entretanto, quanto mais as eleições se aproximavam, o número
de compartilhamento das fake news na plataforma disparou e ultrapassou o do conteúdo
das principais agências de notícias.
Durante as eleições de 2016, muitas fake news foram provocações abertas aos
candidatos. Essas notícias tem o poder de atingir certo grupo de eleitores, induzindo os
mesmos a mudarem de opinião sobre aquele candidato no qual viriam a votar, ou seja,
uma forma de manipulação.
O BuzzFeed Brasil fez uma análise com dez fake news que foram mais viralizadas
sobre a Lava Jato que na sua grande maioria envolvia algum partido político ou possível
candidato à presidência. Sendo assim, percebe-se que as fake news não causam uma
consequência negativa somente no âmbito individual, mas coletivamente. Em 2017, foi
noticiado pelo jornal Estadão que:
[...] cerca de 12 milhões de pessoas difundem notícias falsas sobre
política no Brasil, de acordo com levantamento do Grupo de Pesquisa
em Políticas Públicas para o Acesso à Informação (Gpopai) da
Universidade de São Paulo (USP). Se considerada a média de 200
seguidores por usuário, o alcance pode chegar a praticamente toda
a população brasileira (MARTINS, 2017. P.2).
De acordo com a reportagem publicada no site do jornal EL PAÍS, o mestre em
Políticas Públicas Rafael Schmuziger Goldzweig comentou que:

“[…]Estudos provam que o ambiente virtual teve uma influência
grande na eleição de Donald Trump em 2016, e a forma como grupos
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que o apoiavam usaram as mídias sociais beneficiou o candidato.
Grupos de extrema direita, que representavam 11% dos seguidores
do então candidato, foram responsáveis por cerca de 60% dos
retweets para ele durante o período eleitoral. A tendência se seguiu
em outros países – na campanha do Brexit, nas eleições da Alemanha
e da França, entre outros. No Brasil, a situação não é diferente. O
sucesso do candidato Jair Bolsonaro é, em parte, explicado pelo seu
alcance nas mídias sociais e o apoio de grupos que o capitalizam.
Vale ressaltar que, o Poder Judiciário se faz protagonista de um combate contra
as fake news e contra as desinformações. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a
campanha eleitoral de 2018, desenvolveu um link em seu site, buscando esclarecer aos
eleitores sobre as notícias difundidas no ambiente virtual, e para que ocorra com eficiência
o mesmo possui a colaboração de agências de checagem de conteúdo.
Ademais, isso comprova a necessidade de informação e pesquisa que, todos os
indivíduos como cidadãos do país possuem, antes de escolher quem irá nos representar
em cada eleição.
4 Tratamento jurídico das fake News no cenário mundial

Como já dito anteriormente nesse artigo, as fake News não se caracterizam por
serem apenas informações espalhadas sem produzir consequência, pelo contrário, essas
notícias por terem uma grande facilidade em se proliferar e não possuírem senso crítico,
possuem um potencial de lesividade e influencia muito alto, ao ponto de terem efeito em
situações como as eleições.
Nos tempos atuais, com essa propagação exagerada, vários países começaram
a desenvolver alternativas com o intuito de combater as fake News, fazendo com que fique
o alerta para a comunidade mundial da importância do combate a essa causa.
A União Europeia se prontificou em combater esse problema, começou
monitorando e retirando do ar as fake News o mais rápido possível, tomando cuidado para
não colidir com nenhum direito de liberdade fundamental. (EUROPEAN COMISSION; 2017)
O Roadmap fora criado para o combate a fake news e desinformação online, de
09/11/2017. Neste documento, a União Europeia possui o pressuposto de que no centro
da democracia existe o acesso universal à informação confiável, por mais que não sejam
poucas as pessoas que ainda têm dificuldade em discernir informação e jornalismo de
propaganda. (EUROPEAN COMISSION; 2017)
Vale ressaltar que, a Alemanha, em 2017, desenvolveu o Ato para Cumprimento
da Lei nas Redes Sociais (Netzwerkdurchsetzungsgesetz). Nessa lei encontra-se que
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provedores de redes sociais tem a obrigação de bloquear ou remover conteúdos falsos e
ilegais que foram publicados, e possuem o prazo de um dia, ou seja, 24 horas, que começa
a ser contado a partir da reclamação ou determinação judicial. (BUNDESAMT FÜR JUSTIZ;
2017)
Outro ponto a ser destacado é a Lei que entrou em vigor nas Filipinas em 20 de
julho de 2017, chamada de “Anti-Fake News Act of 2017”, criada com o intuito especifico
de combater a propagação das notícias falsas, na qual proíbe sua criação e disseminação.

A lei estabelece penas, pecuniárias e restritivas de liberdade, para quem vier a
descumprir, ou seja, quem criar ou circular fake News. (SENATE OF THE PHILIPPINES; 2017)
Vale dizer que o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, não ficou
muito atrás quando se fala do combate a esse problema mundial. O Ato Político da
Califórnia para Redução de Ciberfraudes tornou ilegais os denominados atos de cibe
fraudes. Esses atos de cibe fraudes podem ser entendidos como aqueles que impedem o
acesso a informações políticas de caráter verdadeiro, acabando por tornar ilegal que
ambientes na Internet semelhantes a outros que veiculem informações de cunho político
possuam registros. (LEGISLATIVE INFORMATION; 2017).
Portanto, a internet não é “terra sem lei”, como muitos acreditam. Atualmente,
como relatado, o campo virtual está tendo a cada dia mais um foco para que crimes como
os já citados, venham a ser evitados.
5 Análise Jurisprudencial.
É necessário analisar uma decisão ocorrida no Tribunal de Justiça do Espírito
Santo. A decisão em questão analisou a aplicabilidade do princípio da razoabilidade do
direito de informação e manifestação levando em consideração a responsabilização
daqueles que utilizam de forma imprudente, in verbis:
Em consagração ao artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, da CF/88, o artigo
3º, inciso I, da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), estabelece
como princípio do uso da internet no Brasil a garantia da liberdade
de expressão, comunicação e manifestação de pensamento,
resguardando-se, contudo, em seus incisos II e VI, a necessária
proteção da privacidade, bem como o direito à indenização pelo
eventual dano material ou moral sofrido, na forma do inciso X, do
artigo 5º, da CF/88. O direito à liberdade de expressão, no qual se
inclui o de manifestação jornalística, deve ser exercido com
razoabilidade e extrema cautela, notadamente diante das
consequências devastadoras e muitas vezes irremediáveis sobre os
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direitos da personalidade do alvo objeto de análise. Em respeito ao
direito difuso à informação verdadeira, é preciso que a informação
jornalística seja precisa e minuciosamente conferida pelo profissional,
a fim de evitar a proliferação de notícias falsas, sobretudo por meio
do compartilhamento no ciberespaço. Na hipótese, com as ressalvas
afetas ao momento em que o feito originário se encontra, não há
como manter a divulgação dos conteúdos jornalísticos
disponibilizados pelos réus/agravados na internet que,
aparentemente, sem qualquer substrato atual e desprovidos de
indícios de veracidade e de concretude, associam o autor/agravante
à práticas ilícitas. Encontra-se presente o periculum in mora para o
deferimento da medida requerida, haja vista que a indevida
associação jornalística do nome do autor/agravante à Operação Lava
Jato amparada em fato pretérito e não comprovado é atual e possui
o condão de conspurcar sua honra, reputação e demais direitos da
personalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Desse modo, é possível entender que na decisão bem fundamentada do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a Lei do Marco Civil abrangeu o uso da internet no
Brasil, apontando-o como um item do princípio da liberdade de expressão, entretanto,
apesar da concessão deste como um direito inerente ao homem. É necessário que também
haja um cuidado com o direito alheio, que sendo ele violado e ocorrendo um ato ilícito
poderá então, ser responsabilizado civilmente como uma indenização, seja ela por dano
patrimonial ou extrapatrimonial.
Além disso, o relator Jorge Henrique Valle dos Santos, também pontuou que:
“O direito à liberdade de expressão, no que se inclui o de manifestação jornalística, deve
ser exercido com razoabilidade e extrema cautela, notadamente diante das consequências
da personalidade do alvo objeto de análise.”
Outra decisão que pode ser exposta nesse artigo, fora a do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), do estado de Pernambuco, na qual ocorreu:

INTERNET. BLOG. CONTEÚDO INVERÍDICO. FAKE NEWS.
EXTRAPOLAÇÃO DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO.
PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Divulgação de notícia falsa na internet, que excede o direito de
liberdade de expressão. 2. Conteúdo veiculado em 2018, que datam
às eleições 2014. Fake news, inexistência de processo judicial ou
investigação destinada a apurá-las. 3. Liberdade de expressão se vê
limitada por restrições necessárias, em uma sociedade democrática,
de proteger a reputação e os direitos de outras pessoas, não se
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estendendo à divulgação de notícias inverídicas ou ofensivas à
honra de terceiros. 4. Provimento da Representação. Manutenção
da medida liminar, para referendo do Pleno.
Nessa decisão, é possível observar que, atualmente, está sendo necessário
impor um certo limite a liberdade de expressão no mundo contemporâneo. Por conta da
facilitação, que foi criada através da globalização, de produção e disseminação de
informações, a necessidade de medidas judiciais que busquem o equilíbrio da proteção do
direito de informação com outros direitos inerentes ao homem, como por exemplo, a
honra, a imagem de terceiros, que podem ser violadas, através de fake news.
Fica evidente assim, que o entendimento jurisprudencial brasileiro vem sendo a
favor da responsabilidade pela criação e disseminação de notícias falsas que acabam
causando um certo tipo de dano indenizável do agente causador em face do ofendido.
6 CONCLUSÃO
O presente artigo buscou discutir a questão da responsabilidade civil em âmbito
digital, principalmente referente aos danos causados pela disseminação e propagação
de Fake News. O tema proposto no estudo se situa em um complexo cenário, bastante
amplo, pelo fato de que o meio tecnológico se modifica continuamente e em uma
velocidade extraordinária, criando novos meios de comunicação e exposição de ideias, e,
consequentemente, facilitando o surgimento de novos espaços de propagação de Fake
News.
A partir da discussão apresentada, entende -se que é possível a identificação da
responsabilização dos agentes causadores do delito da criação e circulação das fake news.
O termo fake news não é algo novo para sociedade, entretanto, passou a ter uma maior
repercussão nos últimos anos e virou um dos maiores desafios para o Ordenamento
Jurídico, por ter uma dificuldade enorme em seu controle, pela sua fiscalização, ou até
mesmo pela efetividade de meios para responsabilização.
De acordo com a redação disposta no inciso X do artigo 5º da Constituição “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL,
1988). Sendo assim, através do Código Civil, é possível a responsabilização moral e material
decorrente de qualquer conduta que possa causar comprovado dano a outra pessoa.
A caracterização da responsabilidade civil em decorrência de fake News é
percepção dos requisitos legais sendo eles: a má-fé, imprudência ou excesso na conduta
do agente. Dessa forma, não há como dizer que liberdade de expressão estar sendo
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afrontada, pois, as fakes news não se exterioriza com um dano pessoal e coletivo
direcionado a sujeitos determinados, ou seja, violando o direito de outros cidadãos.
Portanto, nada impede uma tutela específica buscando a proteção
personalíssima da vítima em função do dano social causado pela ação de determinado
sujeito agindo por meio das fake news, por intermédio da Defensoria Pública ou do
Ministério Público.
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A Lei de Improbidade Administrativa – LIA – nº 8.429, de 02 de junho de 1992,
como tantas outras, foi arquitetada em um momento de grave turbulência vivida pela
sociedade brasileira.
Enquanto a imprensa noticiava denúncias de corrupção contra o então Presidente
da República Fernando Collor de Mello, o chefe do executivo, em ato político, encaminhou
ao Congresso Nacional a mensagem nº 406, de 14 agosto de agosto de 1991, o Projeto de
Lei nº 1.441/1991, com apenas 13 artigos.
No Diário Oficial da União, de 03.06.1992, foi publicada a Lei nº 8.429, de 02 de
junho de 1992, com 25 artigos, trazendo em sua ementa que ela dispunha sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
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mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dava outras providências.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A Lei de Improbidade Administrativa – LIA – nº 8.429, de 02 de junho de 1992, só
foi editada após quatro anos do advento da Constituição Federal de 1988, que, em seu Art.
37, § 4º, dispunha que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível”.
A LIA possibilitou ao legislador a criação de uma lei que impusesse penalização
aos que praticassem os atos de improbidade administrativa, como a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, independente da responsabilização penal.

A nova lei, que veio com o propósito de enfrentar a corrupção desenfreada em
nosso país, tratou de vários instrumentos interessantes para o combate aos desvios do
dinheiro público, mas, ao nosso ver, muitas vezes, faltou habilidade e conhecimento da
realidade para aqueles que apuravam os fatos e propunham as ações, bem como aos
julgadores.

Mauro Roberto Gomes Mattos9 assinala de forma apropriada que “O objetivo da
Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o inábil”, mas muitas
vezes nos deparamos com ações judiciais propostas em que não há a devida verificação
dessa diferenciação, partindo-se do pressuposto de que todos são desonestos.
Em relação ao tema, Rodrigo Valgas10 faz uma importante análise das decisões que
estão em desconformidade com os fatos, as quais se baseiam no subjetivismo dos
membros do Ministério Público e do Poder Judiciário:

É dizer: não há qualquer preocupação do intérprete em
fundamentar sua decisão, mas mera exteriorização de uma
subjetividade descompromissada com o Direito. Outras vezes
há a preocupação de elencar no plano argumentativo as
razões pelas quais se decide, todavia, nem sempre de maneira
coerente e satisfatória.
9 MATTOS, Mauro Roberto Gomes. O Limite da Improbidade Administrativa. 5. ed. Rio de Janeiro: Edit.
Forense, 2010, p. 32.
10 SANTOS, Rodrigo Valgas dos. Direito Administrativo do medo: risco e fuga da responsabilização dos
agentes públicos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 140.
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Essa perspectiva ideológica mais interventiva nos poderes
políticos também se aplica ao Ministério Público. É quase
impossível ao ordenador de despesa, especialmente os
prefeitos municipais – por mais corretos que sejam – deixarem
seus mandatos sem responderem a inúmeras ações de
improbidade. Por certo que o Ministério Público tem não
apenas o poder, mas o dever de mover tais demandas quando
necessárias. Como veremos mais à frente, o que amedronta é
o volume de ações destituídas de qualquer fundamento
sólido, ou quando tais demandas refletem o exercício oblíquo
de função administrativa privativa das chefias de executivo,
ditando e impondo moralmente qual conduta esperam dos
agentes políticos.
Dos órgãos constitucionais autônomos da República Brasileira
nenhum está a merecer maior reflexão que o Ministério
Público. Se de um lado desejamos um MP atuante e cioso dos
seus deveres constitucionais, de outro necessitamos de
mecanismos de controle que melhor fiscalizem a atuação do
parquet. A velha pergunta quis custodiet ipso custodes ou
who guards the guards? (quem controla o controlador?) nunca
foi tão pertinente. O medo chega a tal ponto que os
integrantes do Ministério Público têm receio em requerer o
arquivamento de denúncias, pois o juízo que se fará dessa
postura nos respectivos conselhos “recomenda” a instauração
de ações de improbidade ou a deflagração de ações penais
mesmo sem fundamento consistente.
Com tantos desarranjos provocados, foi apresentado o Projeto de Lei nº
10.887/2018 na Câmara dos Deputados pelo Deputado Federal Roberto de Lucena, do
PODE/SP, em 17 de outubro de 2018, para alterar a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, o
qual, depois de votado pelas duas casas do Congresso Nacional, foi sancionado pelo
Presidente da República, convertendo-se na Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Altera
a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa),
publicada no DOU em 26.10.2021.
Durante as discussões legislativas, foram várias as posições delineadas. Alguns
entendiam que as mudanças poderiam dar ensejo à impunidade, e outros sustentavam
que, da forma como a lei vinha sendo aplicada, muitas vezes com objetivo político, e com
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o temor dos administradores públicos para decidir, estava ocorrendo o apagão das
canetas.
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A Lei nº 14.230/2021 trouxe profundas modificações na Lei nº 8.429/92, dentre
elas, a extinção da modalidade culposa de improbidade, o que já era pleiteado pela
doutrina. Apenas dois artigos não sofreram mudanças.
A Lei nº 8.429/92 passou assim a vigorar no que se refere ao dolo:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de
improbidade administrativa tutelará a probidade na
organização do Estado e no exercício de suas funções, como
forma de assegurar a integridade do patrimônio público e
social, nos termos desta Lei.
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar
o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não
bastando a voluntariedade do agente.
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de
competências públicas, sem comprovação de ato doloso com
fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade
administrativa.
José Antônio Lisboa Neiva11 já apontava que “afrontaria a ideia de ímprobo aceitar
o enquadramento com base na culpa. A conceituação exige o dolo, pois não se pode
admitir desonestidade, deslealdade e corrupção por negligência, imprudência ou
imperícia”.
A reforma da LIA veio em sintonia com a Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro, introduzidas pela Lei nº 12.376/2010 no Decreto-Lei nº 4.657/42. Vejamos:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do
11 NEIVA, José Antônio Lisbôa. Improbidade Administrativa: legislação comentada artigo por artigo. 4. ed.
Niterói: Impetus, 2013, p. 7.
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gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem
prejuízo dos direitos dos administrados. (Regulamento)
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão
consideradas as circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
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§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e
a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para a administração pública, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta
na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e
relativas ao mesmo fato.
Com as intensas mudanças, passamos a ter um novo panorama jurídico em relação
aos atos de improbidade administrativa, ressaltando aqueles atos que foram praticados
sem culpa e dolo específico.

Em primeira análise, acentue-se que o § 4º da atual lei disciplina que se aplicam ao
sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo
sancionador. Dessa forma, os princípios e garantias do direito penal devem ser aplicados
em relação à LIA, principalmente o inciso XL (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar
o réu) do Art. 5º da Constituição Federal.
Fábio Medina Osório12 salienta que as analogias desses direitos são inevitáveis e
necessárias, vez que o direito penal e o direito administrativo sancionador vêm em uma
crescente aproximação, já que um tem encontrado embasamento no outro em várias
situações. O autor ressalta ainda que “as aproximações do direito administrativo
sancionador com o direito penal resultam, pois, necessárias diante da perspectiva dos
direitos humanos que hão de balizar o direito punitivo como um todo”.
É no mesmo sentido o posicionamento doutrinário de Sandro Lúcio Dezan13:

O direito administrativo disciplinar, quer seja ele público, quer
seja ele privado, encontra-se em “pé de igualdade” com o
12 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública: corrupção: ineficiência.
4. ed. ver. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 156.
13 DEZAN, Sandro Lúcio. Fundamentos do direito administrativo disciplinar. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2021, p.
90-91.
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direito penal, na medida em que, pelas suas potenciais
características de aplicações de sanções aos casos concretos
regulados, por meio de tipificações e sanções, em cada regime
jurídico, possuem a mesma base fundamental ontológica, a
compor um grande sistema sancionador nacional, em que os
valores e princípios mais fundantes e antepredicativos devem
ser comuns, mormente por uma questão de lógica punitiva
estatal, independentemente de qualquer ideologia de
políticas criminais, disciplinares, ou sancionadoras geral.
Os doutrinadores também têm entendido que não há diferença ontológica entre
o ilícito administrativo e penal. Dessa forma, os princípios penais devem ser aplicados nos
casos dos ilícitos administrativos.
Heraldo Garcia Vitta14 assinala a respeito da identidade ontológica dos ilícitos:

Ontologicamente, os ilícitos penal, administrativo e civil, são
iguais; fazem parte de instituto jurídico determinado: os ilícitos
jurídicos. As diferenças existentes entre os ilícitos penal,
administrativo e civil constituem manifestações de um mesmo
conceito, que não é próprio desta ou daquela disciplina, antes
compreende todos os tipos de ilícitos do ordenamento. Tratase de conceito lógico-jurídico, de validez universal. O conceito
de ilícito não decorre deste ou daquele ordenamento jurídico,
não é conceito jurídico positivo; aplica-se a todos,
independentemente do lugar e do tempo que tiverem
vigência.
A respeito do tema, o doutrinador Nélson Hungria15 assinala que a separação
ocorre apenas por critério de conveniência e oportunidade. Vejamos:

A ilicitude jurídica é uma só, do mesmo modo que um só, na
sua essência, é o dever jurídico. Dizia BENTHAM que as leis
são divididas apenas por comodidade de distribuição: tôdas
podiam ser, por sua identidade substancial, dispostas "sôbre
um mesmo plano, sôbre um só mapa-múndi". Assim, não há
falar-se de um ilícito administrativo ontologicamente distinto
14 VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 30.
15
HUNGRIA,
Nélson.
Ilícito
administrativo
e
ilícito
penal.
Disponível
em:
https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/8302/7076/18005. Acesso em 07 nov.
2021
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de um ilícito penal. A separação entre um e outro atende
apenas a critério de conveniência ou de oportunidade,
afeiçoados à medida do interêsse da sociedade e do Estado,
variável no tempo e no espaço.
Como vimos, os ilícitos têm a mesma natureza, devendo, dessa forma, atrair os
mesmos princípios em sua aplicação, visto terem origem idêntica.
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O objeto da ação de improbidade administrativa visa a reprimir o ato ilícito
ímprobo. Dessa forma, a ação deve ser classificada como repressiva-sancionatória, tendo
ela como função principal o aspecto punitivo16. Aplicam-se ao sistema da improbidade os
princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
O Supremo Tribunal Federal, através do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu
no ARE 1175650 RG / PR que tais direitos estão imbricados e que a improbidade
administrativa faz parte do direito administrativo sancionador:

É fato que o direito penal e direito administrativo sancionador
(que, registre-se, abarca a Improbidade Administrativa) têm
enfrentado, nas últimas décadas, importante influência do
direito comparado por intermédio da admissão de inúmeros
institutos fundamentais ao enfrentamento da corrupção:
colaboração premiada; acordo de leniência; infiltração de
agente público; flagrante retardado e entre outros.
Não se pode negar que estes ramos de direito, penal,
administrativo e civil, ao descreverem comportamentos
típicos, referentes ao mesmo fato (corrupção), precisam e
necessitam dialogar, segundo a teoria do diálogo das fontes
preconizada por Cláudia Lima Marques.
Como vimos, a doutrina tem sido afirmativa no sentido da aplicação dos princípios
penais aos princípios do direito administrativo sancionador, até porque, como visto acima,
não há diferença ontológica entre os ilícitos administrativos e penais.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inc. XL, assevera que a lei penal não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
16 SIMÃO, Calil. Improbidade administrativa. Teoria e prática. 5. ed. Leme-SP: Mizuno, 2021, p. 362/363.
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Ao comentar a respeito da lei penal que não retroagirá, salvo para beneficiar o réu,
André Luís Callegari17 assim se manifesta:

I. A irretroatividade da lei penal mais severa: A proibição da
retroatividade das leis penais significa que uma ação impune
no tempo em que foi cometida não pode ser considerada mais
tarde como punível, da mesma forma que se exclui a posterior
agravação da pena.

A lei penal mais grave não se aplica aos fatos ocorridos antes
de sua vigência, seja quando cria uma nova figura penal, seja
quando se limita a agravar as penas de uma figura já existente.
II. A retroatividade da lei penal mais benéfica: A lei mais
favorável é retroativa, aplica-se aos fatos praticados
anteriormente a sua vigência. Além disso, a lei mais benigna é
ultra-ativa, ou seja, praticado fato na vigência da lei anterior
mais benigna, ela prevalecerá, no julgamento, em detrimento
da lei posterior mais severa, mesmo após a sua revogação.
A lei penal mais benigna é, portanto, ultra-ativa e retroativa,
sendo, dessa forma, extra-ativa.
O Código Tributário Nacional, em seus Arts. 105 e 106, bem como nos demais
ramos do direito sancionador, não possibilita a retroatividade da nova lei que vier a agravar
a pena do sujeito.
Sandro Lúcio Dezan18, ao tratar do princípio da retroatividade da lei disciplinar
mais benigna, assim assevera:

Em interpretação construtiva aos preceitos do art. 5. XL, da CF,
que prescreve que “a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu”, para denotar que a expressão, “lei penal” do
aludido dispositivo refere-se à “lei sancionadora geral”,
vislumbra-se a sua aplicação ao direito administrativo
disciplinar, irradiando efeito para obstar sanções disciplinares
17 CALLEGARI, André Luis. Comentário ao artigo 5 º, inciso XL. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar
F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013, p. 830.
18 DEZAN, Sandro Lúcio. Fundamentos do direito administrativo disciplinar. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2021, p.
209.
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aplicadas ou em vias de aplicação quando discordantes de
norma posterior que refute os fundamentos da sanção.
Referendando seu posicionamento, o referido autor cita o julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça transcrito abaixo:
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DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS
BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS
PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD
que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram
entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei
Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em
04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n.
13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não
observadas na punição.
III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado,
de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica,
insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança
as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.
Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município
de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a
legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes
os demais atos processuais.
V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e
vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste
mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária,
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consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e
271 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
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VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente
provido.
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)
Além do mais, a retroatividade da lei mais benéfica não deve ser aplicada
exclusivamente no direito penal, como se pode constatar no Art. 9º do Pacto de São José
da Costa Rica, promulgado pelo Decreto nº 678/92:

ARTIGO 9
Princípio da Legalidade e da Retroatividade
Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no
momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de
acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena
mais grave que a aplicável no momento da perpetração do
delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a
imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso
beneficiado.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, sendo o processo administrativo
sancionador, o princípio da retroatividade também deve ser aplicado a ele ( AgInt no MS
64.486; REsp 1.353.267; RESP 1.153.083; MS 23.262/DF).
Assevera a Ministra Regina Helena Costa, “Quando uma lei é alterada, significa que

o Direito está aperfeiçoando-se, evoluindo, em busca de soluções mais próximas do
pensamento e anseios da sociedade. Desse modo, se a lei superveniente deixa de
considerar como infração um fato anteriormente assim considerado, ou minimiza uma
sanção aplicada a uma conduta infracional já prevista, entendo que tal norma deva
retroagir para beneficiar o infrator”19. Assim sendo, deve ser aplicada a nova lei
retroativamente quando vier a beneficiar o envolvido em ato ímprobo.
19 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ. REsp 1.153.083/MT. Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa.
PRIMEIRA
TURMA.
DJe.
06.11.2014.
Disponível
em:
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Dessa forma, com fundamento da doutrina, jurisprudência e no direito posto,
entendemos que a Lei nº 14.230/21 alterou profundamente a Lei nº 8.429/92, por ser mais
benéfica em vários aspectos, devendo retroagir para beneficiar o infrator.
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RESUMO: O presente artigo trata-se de uma abordagem/análise histórica sobre o auxíliodoença Previdenciário e o impacto trazido pela Lei nº 14.131 de 30/03/2021, sendo que tal
lei, após ser introduzida no Direito brasileiro, trouxe consigo uma série de nuances, com
impactos na vida do trabalhador, pois abrange um assunto sempre polêmico: A Previdência
Social, mais especificamente o auxílio-doença, ainda que “renomeado” sob o título de
“Auxílio por incapacidade temporária”. Essa temática está intimamente ligada ao mercado
de trabalho, pois é notório que há grande volume de pedidos desta espécie de benefício
junto à Previdência Social/INSS, sendo que os segurados esperam que seus direitos sejam
resguardados pela legislação e, quando algo é alterado, gera certa expectativa negativa.
Entretanto, apesar dessa realidade, o interesse maior do trabalhador é garantir o seu
sustento e de sua família, acreditando que suas contribuições previdenciárias irão lhe
garantir não somente sua aposentadoria futura, mas que irá lhe proteger em caso de
sinistro no trabalho ou doença, estando, nesse ponto, confiante de que o auxílio-doença
proverá suas necessidades enquanto estiver afastado do trabalho. Dessa forma, cabe aqui
destacar a importância de se avaliar se a mudança na legislação realmente ampara o
trabalhador e se tal benefício lhe proporcionará a subsistência necessária para garantir sua
cidadania e dignidade.
PALAVRAS-CHAVE: Auxílio-doença. Previdência Social. Trabalhador. Segurado.
ABSTRACT: This article is an approach/historical analysis on Social Security Sickness
Benefit and the impact brought by Law No. 14,131 of 03/30/2021, and such law, after being
introduced in Brazilian Law, brought with it a series of nuances, with impacts on the
worker's life, as it covers a subject that is always controversial: Social Security, more
specifically, Sickness Allowance, even though it is “renamed” under the title of “Assistance
for temporary incapacity”. This theme is closely linked to the labor market, as it is clear that
there is a large volume of requests for this type of benefit with the Social Security/INSS,
and the insured expect their rights to be protected by legislation and, when something is
changed, it generates certain negative expectation. However, despite this reality, the best
interest of the worker is to guarantee their livelihood and that of their family, believing that
their social security contributions will not only guarantee their future retirement, but that
they will protect them in the event of an accident at work or illness, being, at this point,
confident that Sick Pay will provide for your needs while you are away from work. Thus, it
is worth highlighting here the importance of evaluating whether the change in legislation
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really supports the worker and whether this benefit will provide him with the necessary
livelihood to guarantee his citizenship and dignity.
KEYWORDS: Sick pay. Social Security. Worker. Insured.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O auxílio-doença previdenciário. O que é? 2.1 Evolução
histórica dos direitos previdenciários no Brasil. 2.2 Novas regras segundo a reforma da
previdência e lei 14.131/21. 2.3 Enquadramento do trabalhador nas novas regras e critérios
de concessão do benefício. 2.3.1 Incapacidade para o trabalho. 2.3.2 Atestado e laudo
médico. 2.3.3 Qualidade de segurado. 2.3.4 Cumprimento de carência e período de graça.
3. O auxílio-doença na vida do trabalhador. 3.1 Característica própria. 3.2 Início e término
do beneficio. 3.3 doenças fora da carência. 4. Conclusão. 5. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Em regras gerais, o auxílio-doença concedido pela Previdência Social (INSS)
resguarda o sustento familiar do colaborador acometido por doença que o incapacite para
exercer sua função no trabalho, pois o remunera pelo período em que estiver
impossibilitado de trabalhar, sendo-lhe também um direito advindo por meio de suas
contribuições previdenciárias.

Nesse contexto e diante do atual cenário do mercado de trabalho, no qual também
estão inseridas as nuances provocadas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), em
que, inclusive, sequelas são provocadas a quem é acometido por esta doença, em alguns
casos, com gravidade, torna-se relevante investigar quais os impactos que poderão ocorrer
na vida do trabalhador com as mudanças ocasionadas para concessão do auxílio-doença,
sendo que, de qualquer forma, tal auxílio garante ao trabalhador a remuneração que
proverá seu próprio sustento e de sua família, durante o período em que estiver
incapacitado para o labor, por motivo de ter sido acometido por alguma doença ou ter
sofrido acidente de trabalho.
Portanto, nesse trabalho será apresentada uma investigação histórica
textual/bibliográfica sobre o tema, na tentativa de esclarecer os impactos que as novas
regras do auxílio-doença poderão ter na vida do trabalhador, caso o mesmo necessite
recorrer a este benefício.
Durante o desenvolvimento do trabalho, orientações serão feitas, com base na
legislação vigente, com o intuito de esclarecer sobre o auxílio-doença, deixando claro o
que necessário para que o trabalhador preencha os critérios necessários para recebê-lo,
tendo, assim, um “caminho a seguir”, caso precise recorrer a este benefício, de forma a
viabilizar seu deferimento e o interessado não incorra em erros que impeçam seu
recebimento, inclusive orientações no âmbito jurídico, no tocante ao que a lei estabelece.
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Dessa forma, o tema poderá ficar mais esclarecido, uma vez que as mudanças nos
critérios de concessão do auxílio-doença ainda são recentes e, como parte interessada, o
trabalhador deverá estar atento às respectivas mudanças, assim como estar devidamente
esclarecido quanto ao que é necessário para que tenha direito a este benefício e não tenha
negado seu direito por falhas durante o processo, que poderiam ser evitadas.
Como objetivo geral o presente trabalho visa apresentar o histórico do auxíliodoença e analisar, do ponto de vista jurídico, as novas regras de concessão deste benefício
ao segurado do INSS, e os impactos que tais regras podem ter na vida do trabalhador,
quando o mesmo necessitar do benefício.
Outrossim, para atingimento deste objetivo, também visa: Explorar, resumidamente,
o desenvolvimento histórico do auxílio-doença Previdenciário no Brasil; demonstrar, de
forma clara, quais as novas regras e critérios para concessão do auxílio-doença por parte
do INSS ao trabalhador formal, e; explicar os impactos que tais mudanças podem ter na
vida do trabalhador, quando o mesmo for acometido por doença ou acidente de trabalho.
Utilizando-se a classificação de Marconi e Lakatos (2014, p. 116), o método de
abordagem adotado foi o dedutivo, que tem como definição clássica ser aquele que parte
do geral para alcançar o particular, ou seja, extrai o conhecimento a partir de premissas
gerais aplicáveis a “hipóteses concretas”.
Tomando ainda por referência a classificação dos referidos autores foi adotada a
seguinte técnica de pesquisa neste projeto: 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.).
Dessa forma, a base geral do trabalho/estudo deu-se por meio de investigação
bibliográfica concernente ao tema, o que, basicamente, é formada por normativos e outros
dispositivos legais que se submetem ao direito previdenciário, composto, de forma geral,
de leis e decretos, estando, ainda, envolvidos normas da própria Previdência Social/INSS e
do correspondente Ministério do Governo Federal ao qual os Órgãos estão vinculados.
Assim, o referencial teórico foi composto, em suma, por normativos relacionados
ao tema, bem como por material bibliográfico existente que também esteja ligado ao tema
(obras e autores).
2. O AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. O QUE É?
O Auxílio-doença Previdenciário, também chamado de benefício por incapacidade
temporária, é um seguro previdenciário devido ao trabalhador segurado que for acometido
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por algum problema de saúde e que está total ou temporariamente incapaz de exercer
suas atividades habituais laborais, por mais de 15 (quinze) dias. O benefício difere do
auxílio-acidente, que possui natureza indenizatória.
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A lei do auxílio-doença é um dos mais importantes benefícios pagos pela
Previdência Social. Destinado a substituir o salário em período de incapacidade ocasionado
por doença, acidente ou prescrição médica excepcional. Ressalta-se a importância de que
o benefício de auxílio-doença objetiva proteger a incapacidade do segurado para o
trabalho. O auxílio-doença é concedido ao segurado impedido de trabalhar, devido a
ocorrência de doença ou acidente, por mais de quinze dias, sendo necessária a
comprovação de incapacidade temporária em perícia/exame realizado por médico(a)
credenciado junto à Previdência Social/INSS.
Não se exige que o segurado esteja incapaz para toda e qualquer atividade, mas sim
que o segurado esteja impossibilitado de realizar seu trabalho habitual/atividade laboral,
sendo que os primeiros 15 (quinze) dias, no caso de trabalhadores com carteira assinada,
são pagos pelo empregador. Após esse período, a Previdência Social custeia o
afastamento, pagando o auxílio por todo o período de afastamento.
2.1 Evolução Histórica dos Direitos Previdenciários no Brasil

Para que se tenha uma visão mais apurada concernente ao tema ora abordado, é
necessário fazer-se um apanhado histórico da evolução da seguridade social no Brasil,
sendo este apanhado importante, pois, o passado pode revelar com clareza quais eram
os valores e as intenções daqueles que lutaram para conquistar uma sociedade mais justa,
igualitária, humana e alinhada ao interesse coletivo.
Portanto, dentro desse contexto, a evolução legislativa da seguridade social, no
Brasil, é bem notada pela evolução das Constituições brasileiras. Na Constituição de 1824,
pouco havia sobre a seguridade social na forma como se configura atualmente, havendo
uma previsão muito discreta no Art. 179, inciso XXXI, com estabelecimento de uma política
de socorros públicos voltados para o atendimento das pessoas carentes pelos chamados
“montepios”, casas de socorros públicos e conventos.
Havia, nessa época, o estabelecimento de outras normas que protegiam
determinados grupos da sociedade, mas, eram ações muito pontuais, como o Decreto nº
3.397 de 24/11/1888, que normatizou a “Caixa de Socorro” para os trabalhadores das
estradas de ferro. Havia, também, o atendimento aos trabalhadores dos Correios e das
Oficinas da Imprensa Régia, porém, tudo baseado na ajuda mútua de seus participantes,
no mutualismo muito precoce sobre as ideias da solidariedade e do conceito da
seguridade social.
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Já na Constituição de 1891, Art. 75, foi criado o primeiro “benefício” (entenda-se
apenas como uma vantagem econômica) em favor do funcionário público, assegurando
uma aposentadoria em caso de invalidez no serviço à Nação. Um importante ato
normativo que surgiu em 1923, e segundo a doutrina, tornou-se o marco do Direito
Previdenciário, foi a Lei “Eloy Chaves”, por meio do Decreto nº 4.682 de 24/01/1923, que criou
o primeiro Sistema de Previdência Social para atender, especificamente, aos
trabalhadores ferroviários, com as denominadas “Caixas de Aposentadoria e Pensões”
dessa classe de trabalhadores, garantindo a eles a proteção em caso de invalidez e morte,
além de proteção em forma de assistência médica.
Dessa forma, o Brasil, já “sincronizado” com os movimentos políticos e sociais
surgidos em outros países, consoante à conquista de diversos direitos sociais voltados ao
trabalhador, especialmente, pela criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
em 1919, também passou por um processo de extensão dos direitos incipientes que
nasceram da Lei Eloy Chaves, cuja modificação mais relevante foi a reformulação das
assim intituladas “Caixas de Aposentadoria e Pensões”, pelo Decreto nº 20.465 de
01/10/1931, em que se modificou a organização daquele sistema inicial, de
responsabilidade de cada empresa e serviço envolvido, para fazer com que os benefícios
da época fossem divididos por categorias profissionais.
Assim, cada uma das categorias teve organizado o próprio fundo, por meio dos
Institutos de Pensões, cuja manutenção era realizada por meio de contribuições dos três
principais membros da sociedade, os empregadores, o empregado e o Estado. A criação
desses Institutos e suas configurações davam o pontapé inicial para o novo Sistema
Previdenciário Brasileiro, mesmo que ainda descentralizado, pois a organização e o
gerenciamento desses fundos se dava pelos próprios agentes, com forte ligação ao sistema
de mutualismo, outrora instituído.
Com o advento da Constituição de 1934, os Institutos receberam o respaldo
constitucional, e os benefícios obtidos, até então, foram legitimados por esta Carta
Magna, por suas disposições constantes nos Arts. 121 e 170, que traziam o direito à
assistência médica, a direitos sociais e o direito a benefícios como a aposentadoria dos
funcionários públicos. Diante desse normativo constitucional, a ideia do financiamento
do sistema dos Institutos de Pensões ficou explícito pela repartição do ônus entre os
membros da sociedade, o que intensificava ainda mais o caráter econômico do sistema,
que, nesse momento, foi denominado “Previdência”.
Por sua vez, a Constituição de 1937, outorgada após três anos da anterior, não
representou marco histórico na evolução dos direitos previdenciários, ou modernamente
chamados “direitos da seguridade social”. De forma tímida, dispunha sobre determinados
“seguros” a certos trabalhadores protegidos em casos de velhice, invalidez, vida e para
acidentes de trabalho, conforme se entendia o disposto no Art. 137. Quase dez anos
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depois, novo ordenamento jurídico brasileiro foi instituído pela Constituição de 1946,
formalizando-se a ideia da previdência social, quando assim foi denominada com a
inserção do “Título V - Da Ordem Econômica e Social”, conforme garantias previstas no Art.
157, que tratava especificamente da legislação trabalhista e da previdência social.
O Art. 157, inciso XVI, estabelecia que (além do inciso XVII, que obrigava a
instituição do seguro pelo empregador contra acidentes de trabalho):
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Art. 157. A legislação trabalhista e a da previdência social
obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros
que visem a melhoria da condição dos trabalhadores:
[...]
XVI – previdência, mediante contribuição da União, do
emprega- dor e do empregado, em favor da
maternidade, e contra as consequências da doença, da
velhice, da invalidez e da morte.
Importante notar que a Constituição de 1946 nascia no bojo de uma sociedade
marcada pela revolução dos paradigmas sociais e trabalhistas que garantiram aos
trabalhadores uma série de direitos e prerrogativas sociais que ainda não tinha sido
legitimada pelo poder e pelo Estado e que, pela Constituição de 1946, passou a ser
considerada como direitos essenciais da dignidade do trabalhador e, consequentemente,
do bem-estar e da justiça social.
Ressalta-se que essa conformação sobre os direitos trabalhistas e muitos dos
direitos previdenciários atuais subsistem desde aquele momento histórico, uma vez que a
própria Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Decreto-Lei nº 5.452 de 01/05/1943, é
vigente até hoje.
Importante conquista legislativa para a evolução da previdência social fora a
instituição da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) - Lei nº 3.807 de 26/08/1960, que
sistematizava a previdência social, criava e expandia benefícios, estendia o direito à
assistência social a outras categorias de trabalhadores, e compunha a disciplina quase
completa de todos os direitos e garantias sobre a previdência social. A LOPS teve vigência
até 1991, quando surgiram as atuais leis previdenciárias. Sendo assim, tem-se como a lei
antepassada mais próxima do que se configura, atualmente, como Previdência Social e,
mais adiante, Seguridade Social. Relevante adendo à Constituição de 1946 foi a
implementação da Emenda nº 11 de 1965, que criou formalmente a ideia da “regra de
contrapartida”, que consiste na ideia de que “nenhuma prestação de serviço de caráter
assistencial ou de benefício compreendido na previdência social poderá ser criada,
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majorada ou estendida sem a correspondente fonte de custeio total”, exatamente nos
termos do acréscimo ao Art. 157.
Em 1988, fruto de um dos maiores momentos históricos da sociedade brasileira, foi
promulgada a vigente Constituição da República Federativa do Brasil. Especificamente
quanto à evolução histórica da Previdência Social, houve, enfim, a sistematização efetiva de
um programa sócio-político-econômico, que estabeleceu as diretrizes fundamentais para
a formação, criação, organização e disciplina de um sistema próprio, autônomo e universal,
o denominado Sistema da Seguridade Social, conforme “Título VIII - Da Ordem Social” e
“Capítulo II - Da Seguridade Social”, do Art. 194 até o Art. 204, tratando da Seguridade
Social e da Previdência Social, da Saúde e da Assistência Social.
Com a Constituição de 1988 (CF/88), o ordenamento jurídico brasileiro formaliza e
institui o Sistema de Seguridade Social, como resultado da evolução histórica que formou
o arcabouço jurídico necessário para que a sociedade brasileira tivesse garantidos seus
direitos e prerrogativas em prol da justiça, do bem-estar e da igualdade sociais. A partir de
1988, muitas outras leis e atos normativos surgiram disciplinando a questão da seguridade.
Entretanto, é oportuno fazer menção às Leis 8.212 e 8.213, ambas de 24/07/1991,
responsáveis pela instituição do Plano de Custeio e do Plano de Benefícios a que se referia
o Art. 59 dos “Atos das Disposições Constitucionais Transitórias”, conforme disposto a
seguir:
Art. 59. Os projetos de lei relativos à organização da
seguridade social e aos planos de custeio e de benefício
serão apresentados no prazo máximo de seis meses da
promulgação da Constituição ao Congresso Nacional,
que terá seis meses para apreciá-los.
Há críticas sobre a questão do prazo em que as Leis 8.212 e 8.213 foram instituídas,
porém, de alguma forma, atualmente, depois de uma série de reformas, alterações
normativas e, inclusive, acréscimos por meio de Emendas Constitucionais, principalmente a
Emenda Constitucional nº 20 de 1998, tanto a CF/88 como as duas leis aqui referidas, são
as principais fontes do Direito que guarnecem o Sistema da Seguridade Social do Brasil.
Diante de todo este apanhado histórico relativo à Previdência e Seguridade Sociais,
o auxílio-doença faz parte do arcabouço jurídico do Direito Previdenciário, ramo do Direito
Brasileiro ligado à Previdência Social que sofreu algumas alterações nos últimos anos,
como por meio da chamada “Reforma da Previdência” – Emenda Constitucional nº 103 de
12/11/2019 e, mais recentemente, da Lei nº 14.131 de 30/03/2021, que também alterou a
Lei nº 8.213/91, em que consta no Art. 18, alínea “e” do inciso I, o auxílio-doença, conforme
transcrição abaixo:
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Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em
razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho,
expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
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[...]

e) auxílio-doença;
[...]
Entretanto, o benefício auxílio-doença tem como regra primordial de sua
estruturação o disposto no Art. 59 da Lei nº 8.213/91:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que,
havendo cumprido, quando for o caso, o período de
carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, essencialmente, surgiram através de tal disposição, os elementos que
compõem a estrutura da relação jurídica deste benefício previdenciário: Auxílio-doença e,
a partir dela, dos dispositivos complementares que se seguiram por meio de normativos
correspondentes no ramo previdenciário, podendo, assim, serem deduzidos os elementos
desse instrumento de proteção social prestado pela Previdência Social do Brasil.
Tais elementos, embora causem polêmicas quando instituídos ou mesmo sejam
observados com certa “desconfiança”, principalmente, por parte dos trabalhadores,
quando de suas alterações, entretanto, não destituíram este importante benefício,
garantindo, assim, a permanência do auxílio-doença aos trabalhadores, tornando-o uma
ferramenta de garantia de direitos ao trabalhador que dele necessitar, quando acometido
por sinistro que o impossibilite do labor. Portanto, o auxílio-doença vai ao encontro das
necessidades do trabalhador acometido por doença ou acidente de trabalho, de forma a
lhe garantir o sustento próprio e de sua família, enquanto estiver incapacitado para
desenvolver suas atividades laborais. A causa da incapacidade pode ser a situação da
doença em si e a situação do acidente. Em se tratando do benefício do auxílio-doença, o
acidente pode ser de qualquer natureza.
Como essas causas, tidas por comuns, não têm correspondência em sua origem
circunstancial com o exercício do trabalho, podem ser derivadas de quaisquer situações
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da vida que façam o segurado se sujeitar à doença ou ao acidente de qualquer natureza
que lhe ocorra.
Esse alcance fica claro/nítido no parágrafo único do Art. 30 do Decreto nº 3.048/99:
Art. 30.
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[...]

Parágrafo único. Entende-se como acidente de qualquer
natureza ou causa aquele de origem traumática e por
exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e
biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda, ou a redução
permanente ou temporária da capacidade laborativa.
A “doença” e o “acidente de qualquer natureza” são tomados por expressões
semelhantes em suas manifestações concretas, variando apenas o agente causador e a
circunstância do fato. São causas de origem traumática e por exposição a agentes físicos
(objetos, bens, coisas etc.), químicos (substâncias) e biológicos (seres vivos em geral,
agentes patológicos), que submetem o trabalhador segurado a consequências que
alteram seu estado de vida, especialmente, na relação do trabalho (ambiente).
No caso dos empregados/trabalhadores segurados, o contrato de trabalho ficará
suspenso pelo período que durar o afastamento decorrente da incapacidade, conforme
disposição prevista no Art. 63 da Lei nº 8.213/91, de que: “o segurado empregado em
gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa como licenciado”, disposição
também prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-Lei nº 5452 de
01/05/1943).
Para os demais segurados, o afastamento se dará de forma natural, com a
paralisação efetiva das atividades laborais que o trabalhador segurado incapacitado
desempenhava. O parágrafo único do Art. 59 da Lei 8.213/91 dispõe uma importante
ressalva que impõe limite à concessão do auxílio-doença, sendo que não será devido o
benefício se o segurado já for portador de doença ou de lesão estabelecida como causa,
salvo quando a incapacidade for causada como reflexo da evolução ou agravamento da
doença em questão e/ou da lesão ocasionada.
Na relação jurídica do benefício previdenciário, como em qualquer relação jurídica,
há o estabelecimento de um vínculo entre dois sujeitos de direito: Um sujeito “ativo” e
outro sujeito “passivo”, respectivamente, um com o poder e o direito de exigir
determinada prestação do outro sujeito, que tem o dever e a obrigação de prestar o
objeto que se estabelece na relação entre eles, neste caso o benefício previdenciário
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chamado “auxílio-doença”, o qual recebeu a nomenclatura (atualizada) de “auxílio por
incapacidade temporária”, de acordo com a Reforma da Previdência – Emenda
Constitucional (EC) nº 103/2019 e Lei nº 14.131/2021.
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O Art. 59 da Lei 8.213/91 concede ao segurado o direito de recebimento do
benefício previdenciário auxílio-doença. Portanto, nessa relação jurídica previdenciária, o
segurado é o sujeito ativo em favor de quem o sujeito passivo vai prestar o objeto dessa
relação (benefício).

Trabalhadores segurados figuram na Lei 8.213/91, em seu Art. 11, os sujeitos que
exercem determinadas atividades profissionais (os trabalhadores em geral, sejam
empregados, domésticos, avulsos, contribuintes individuais, segurados especiais etc.),
chamados, por conseguinte, de segurados obrigatórios, cuja participação na previdência
social é obrigatória.
Como membros da sociedade, participam do financiamento da seguridade social,
como condição fundamental para a manutenção de sua qualidade de segurados, sendo
assim sujeitos de direitos perante a Previdência Social. Também são sujeitos ativos os
segurados facultativos, os quais também têm direito ao benefício previdenciário auxíliodoença, sujeitos estes que participam da Previdência Social por manifesta e livre vontade,
respeitadas, de qualquer forma, as condições para a manutenção da qualidade de
segurados a que estão submetidos os obrigatórios.
Assim, se há um direito a ser prestado ao segurado, de outro lado, há um sujeito
passivo que tem a obrigação de prestar esse direito que, na relação previdenciária, será a
Previdência Social, por sua autarquia e ente jurídico de direito público, o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), conforme Lei 8.029/90. A obrigação passiva da Previdência Social
é fruto de toda a sistemática que se apresenta para sua conformação jurídica e se rege
tanto pelas disposições constitucionais como pelas disposições legais, a partir do próprio
Art. 1° da Lei 8.213/91, legitimado pelos Arts. 7°, 194 e 201 da CF/88.
Com relação à recente Lei nº 14.131 de 30/03/2021, a mesma instituiu em seu Art.
6º, ainda que temporariamente, a possibilidade de, até 31/12/2021, ser concedido auxíliodoença, ora intitulado de “auxílio por incapacidade temporária”, sem a necessidade de
realização de perícia médica por parte do INSS, o que é totalmente aplicável e
compreensível, dadas as circunstâncias atuais concernentes à pandemia do novo
coronavírus (covid-19), inclusive, o que ocasionou o fechamento das agências da
Previdência Social/INSS, impossibilitando, assim, a realização das perícias, o que, por sua
vez, trouxe prejuízos aos trabalhadores no tocante à concessão do auxílio-doença, com
é notório.
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Nesse contexto, de formas gerais, tal lei preencheu uma lacuna deixada
anteriormente quanto ao normativo previdenciário, o que se espera que diminua a fila de
processos deste benefício e/ou diminua o tempo de espera para os trabalhadores
amparados por este direito, apesar de, neste caso, o tempo ser restrito a 90 (noventa) dias
de benefício.
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2.2 Novas Regras Segundo a Reforma da Previdência e Lei 14.131/21
De forma geral, a aplicabilidade se resume em atender aos critérios e normas
estabelecidos, com base nas regras já existentes e no trecho da Lei nº 14.131/21 relativo
ao tema abordado, cujo tema polêmico, além da dispensa da perícia médica, é certa
restrição do benefício a noventa dias, sendo que, em caso de prorrogação, deverá ser feito
novo pedido.
Abaixo, a íntegra do Art. 6º da Lei 14.131/21, referente ao tema:
Art. 6º Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado, até 31 de dezembro de 2021, a conceder o
benefício de auxílio por incapacidade temporária de que
trata o art. 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
mediante apresentação pelo requerente de atestado
médico e de documentos complementares que
comprovem a doença informada no atestado como causa
da incapacidade.
§ 1º Os requisitos para a apresentação e a forma de análise
do atestado médico e dos documentos complementares
referidos no caput deste artigo serão estabelecidos em ato
conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia e do INSS.
§ 2º O procedimento estabelecido no caput deste artigo
será adotado em caráter excepcional e a duração do
benefício por incapacidade temporária dele resultante não
terá duração superior a 90 (noventa) dias.
§ 3º O INSS cientificará o requerente, no momento do
requerimento, de que o benefício concedido com base
neste artigo não está sujeito a pedido de prorrogação e
de que eventual necessidade de acréscimo ao período
inicialmente concedido, ainda que inferior a 90 (noventa)
dias, estará sujeita a novo requerimento.
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Entende-se que tal alteração, a princípio traz a facilidade da dispensa da perícia
médica, até certo ponto, “temida” pelo trabalhador, pela possibilidade real de se
afastamento poder ser negado.
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Entretanto, restringir o benefício a noventa dias pode trazer dificuldade ao
trabalhador após esse período, sendo que, em muitos casos, a perícia demora a ocorrer e
o segurado terá seu benefício cortado e, obrigatoriamente, deverá retornar ao trabalho,
ainda que não esteja recuperado de sua doença ou dano, o que, por sua vez, poderá
agravar mais ainda a lesão ou doença, perdendo o trabalhador qualidade de vida,
podendo, ainda, ter que se aposentar prematuramente por invalidez.
2.3 Enquadramento do Trabalhador nas Novas Regras e Critérios de Concessão do
Benefício
O segurado precisa cumprir alguns requisitos para concessão do auxílio doença,
benefício para quem está acometido com incapacidade total e temporária em razão de
doença ou acidente, relacionados ou não ao trabalho. O benefício está previsto na Lei nº
8.213/91 e no regulamento geral do INSS, ou Decreto nº 3.048/99. Ao contrário do que se
pode imaginar, o INSS não é acionado de imediato quando o trabalhador precisa afastarse do trabalho, quando se machuca ou passa por sintomas/doenças incapacitantes.

Primeiramente, o trabalhador empregado com carteira assinada, precisa apresentar
atestado médico para o patrão para justificar seu primeiro afastamento, que é de 15
(quinze) dias, para tratamento de saúde ou repouso, sem qualquer prejuízo da
remuneração. É somente após esse primeiro afastamento, por conta do empregador, que
o trabalhador segurado deve ser encaminhado para a perícia médica do INSS e solicitação
do auxílio-doença. No caso do trabalhador atuar por conta própria, sendo autônomo ou
segurado facultativo, o acionamento da perícia é de forma imediata, a contar da data do
início da incapacidade, com agendamento junto à Previdência Social.
Segue-se, aqui, como forma de esclarecer e estabelecer uma espécie de roteiro para
que se alcance o auxílio-doença junto ao INSS/Previdência Social, englobando os critérios
já estabelecidos e a Lei nº 14.133/21.
2.3.1 Incapacidade para o Trabalho
Tem-se por este o principal dos requisitos para ter o auxílio-doença deferido,
porque ele é a razão de existir do benefício previdenciário aqui tratado, sendo que o fato
de estar doente ou sofrer lesão, por mais grave que seja na literatura médica, não é
suficiente para que o segurado receba o benefício.
A doença ou lesão não é causa de concessão do benefício, mas sim a “incapacidade
para o trabalho” resultante de doença ou lesão. Por isso, estar doente ou lesionado culmina
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apenas por ser um fator na avaliação conjunta para o benefício. Sem capacidade para o
trabalho, o segurado fica afastado da atividade remunerada, lembrando que o empregador
só é responsável por pagar os primeiros quinze dias de afastamento. Dessa forma, o
benefício existe exatamente para compensar o abalo na renda do trabalhador.
Portanto, a incapacidade é a limitação real e pessoal, do segurado, em interação
com a atividade que exerce e sua condição para o trabalho, estando, nesse aspecto,
inserida a interferência da doença ou lesão diretamente ligada às atividades exercidas pelo
trabalhador em seu local/ambiente de trabalho. Sem a aptidão para o trabalho, o auxíliodoença busca substituir a renda enquanto a incapacidade durar. Entretanto, para aferir
tantas condicionantes, como dificuldade efetiva para o trabalho, necessidade de
afastamento por mais de quinze dias, capacidade de recuperação etc., é indispensável que
o segurado seja submetido à perícia médica do INSS, sendo, assim devidamente avaliado.
Sem que ocorra a perícia médica a regra é que nenhum benefício de incapacidade
do INSS pode ser concedido. Por outro lado, de forma excepcional, em razão da pandemia
de COVID-19, a perícia médica para o auxílio-doença pode ser substituída por atestado e
laudo médico idôneo, apresentado no “Meu INSS” (site ou aplicativo), de forma a
agilizar/acelerar a fila de espera por este benefício e, assim, seja evitado o atendimento
presencial nas agências, uma que a classe médica, a princípio, negou-se a comparecer nas
agências, por temor da contaminação do novo coronavírus, dada também a notória falta
de cuidado por certa parcela da população, no tocante às ações sanitárias individuais.
Deixa-se claro que o fato da dispensa da perícia médica por parte do INSS não
significa que mesmo abre mão da incapacidade para o benefício, mas apenas admite que
ela seja provada de outras formas, como atestado de médico habilitado, exames e laudos
clínicos, devendo o segurado comprovar de forma efetiva tal incapacidade.
2.3.2 Atestado e Laudo Médico
Critério/requisito básico para se obter o auxílio-doença é estar munido de atestado
e laudo médico, sendo os mesmos documentos de suma importância para fazer prova
efetiva de necessidade do benefício e auxiliar na perícia do INSS, quando da avaliação
sobre a incapacidade do segurado para exercer suas atividades laborais.
Ressalta-se e chama-se a atenção que, como melhor forma de se explicar e instruir
sobre o tema do auxílio-doença, há uma diversidade de médicos quando se trata de direito
previdenciário ou trabalhista, havendo diferença entre quem emite o laudo, conforme a
situação. Há, por exemplo, documento expedido pelo médico do trabalho pela empresa e
o médico perito do INSS, que elabora avaliação para o próprio órgão da Previdência Social,
havendo, ainda, o médico assistente do segurado, que é o profissional de saúde particular
ou credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem qualquer vínculo com o contrato
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de trabalho do segurado ou mesmo com o INSS, o qual de forma bem tradicional,
principalmente na população mais carente, acompanha o “paciente” nos tratamentos
simples e/ou exames de rotina, ou, ainda, que te atende no Posto ou Unidade Básica de
Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento UPA) etc.
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Comumente, o terceiro caso é de iniciativa do segurado, sendo que, a depender da
gravidade da situação, como a descoberta de uma doença por meio de exames e/ou de
acidente grave, pode se configurar no recurso necessário para a prova da incapacidade ou,
até mesmo, de se resguardar em caso de necessidade de acionar o Poder Judiciário, na
situação de indeferimento do benefício junto à Previdência Social/INSS. Contudo, diante
da realidade do problema e da similaridade do cenário médico, é bastante comum que a
opinião do profissional de saúde mude ou siga uma abordagem diferente de médico para
médico. Diante de tal contexto, o fato da perícia médica do INSS indicar que o segurado
está apto para o trabalho, isso pode ser contestado por outros laudos, exames e cenários,
os quais nem sempre são totalmente considerados no ato de avaliação por parte da
Previdência Social.
Ocorre, também, que nem sempre o laudo médico é convincente o suficiente,
podendo estar incompleto, ilegível ou declara doença ou lesão apenas, sem prescrever um
tratamento ou indicar necessidade de recuperação ou, ainda, estabelecer que o paciente
está incapacitado para o labor, necessidade se afastar do trabalho. Neste caso, a
incapacidade para o trabalho pode não estar evidenciada, podendo ocorrer a negativo do
benefício por parte do INSS. Assim, é de suma importância que o trabalhador segurado
esteja ciente que o profissional que o atender e lhe o laudo/atestado médico, deve
evidenciar suas conclusões com a maior clareza possível, inclusive, com a devida indicação
da quantidade de dias/meses de afastamento e o Código Internacional de Doenças (CID10).
Por fim, é exatamente não se pode é para isso que o atestado médico com finalidade
previdenciária serve; para justificar a necessidade de afastamento do segurado das
atividades habituais, declarando situações de intervenção terapêutica e com respaldo
científico.

2.3.3 Qualidade de Segurado
Além de estar inapto para o trabalho, estar munido de atestado/laudo médico bem
elaborado e ter todos os demais documentados complementares e devidamente
atualizados, obrigatoriamente, quem precisa do auxílio-doença deve estar na qualidade de
segurado, uma vez que o INSS é direcionado para atender contribuintes da Previdência
Social e seus dependentes. Por isso, os benefícios por incapacidade, como o auxíliodoença, são destinados apenas para pessoas em dia com as contribuições ou para
indivíduos dentro do período de graça.
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Cabe aqui, destacar a questão da “fungibilidade da prestação previdenciária e
assistencial”, sendo que fungibilidade significa substituição, no sentido de que, se os
critérios/requisitos de certo benefício não são atendidos, os de outro benefício, cujos
requisitos são cumpridos, deve ser concedido. Isso acontece entre o BPC/LOAS e os
benefícios por incapacidade nos processos judiciais. Se ao buscar o Poder Judiciário para
obter o benefício previdenciário, a pessoa tem sua incapacidade constatada, mas não tem
a qualidade de segurada, terá direito ao benefício assistencial BPC/LOAS, se a incapacidade
for considerada deficiência, ou se o(a) requerente for idoso(a), tendo mais de 65 (sessenta
e cinco) anos de idade, atendendo às regras do benefício assistencial para o amparo
financeiro do indivíduo.
Dessa forma, havendo prova de que a parte autora, além de estar incapacitada para
o exercício de qualquer tipo de atividade de maneira definitiva, preenche o requisito
etário, embora não detenha a carência necessária à concessão do auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez, investiga-se acerca da possibilidade de concessão do
amparo assistencial, com base nos princípios da proteção social e fungibilidade dos
pedidos, assim como por não consistir julgamento extra/ultra petita o fato de conceder-se
benefício diverso do pedido.
O direito ao amparo assistencial pressupõe o preenchimento de requisitos básicos,
como a condição de deficiente ou idoso (sessenta e cinco anos ou mais) e situação de risco
social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo)
da parte autora e de sua família.
2.3.4 Cumprimento de Carência e Período de Graça
Em alguns casos, o benefício de auxílio-doença exige o cumprimento mínimo de um
número de contribuições, o que é conhecido por período de carência, pois, é estabelecido
no Art. 29, inciso I, do Decreto nº 3.048/99, que o período de carência será de 12 (doze)
meses se o auxílio-doença não se der em decorrência de acidente, doença ocupacional ou
doença grave especificada em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia.
Dessa forma, doenças, ainda que graves, mas não incluídas no Art. 30, § 2º do
Decreto nº 3.048/99 e sem relação com o trabalho, dependem de doze meses de
contribuição, independentemente da categoria de segurado. Entretanto, há ressalva
existente abordada no Art. 27-A do Decreto 3.048/99, de que na hipótese de perda da
qualidade de segurado, a nova filiação precisa contar com o cumprimento de metade do
número de contribuições do período original de carência, para que as contribuições
anteriores sejam consideradas também.
Por isso, para a concessão do auxílio-doença para doenças fora da lista
previdenciária e sem relação com o trabalho, o segurado que perde esta qualidade, ainda
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vai precisar das doze contribuições de carência, mas poderá somar seis contribuições
antigas a partir da sexta contribuição da nova filiação.
O período de graça é o prazo de manutenção da qualidade de segurado após a
interrupção do pagamento de contribuições, em razão de desemprego, inadimplência,
serviço militar obrigatório, prestação de benefício previdenciário etc.
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Assim, mesmo sem contribuir para o sistema a pessoa ainda mantém esta qualidade
por certo período, denominado período de graça, a saber:
a) Por período indeterminado, quando em gozo de benefício; b) Até 12 (doze) meses
após a cessação das contribuições, quando o segurado possuir menos de 120 (cento e
vinte) contribuições mensais; c) Até 24 (vinte e quatro) meses, se possuir mais de 120 (cento
e vinte) contribuições mensais sem ter interrompido as contribuições a ponto de perder a
qualidade de segurado; d) Até 36 (trinta e seis) meses, em caso de, observada a hipótese
anterior, for comprovada a permanência da condição de desemprego.
Por fim, vale dizer que o benefício de auxílio-doença será devido mesmo que a
incapacidade seja detectada durante o período de graça. Vale ressaltar que, com o devido
cumprimento dos requisitos regulares, a perícia médica pode ser dispensada até 31 de
dezembro de 2021 pelo INSS e, caso for necessário, adiando as convocações para
momento futuro.
3. O AUXÍLIO-DOENÇA NA VIDA DO TRABALHADOR
Ao longo do tempo, o auxílio-doença tem tido seu papel funcional na vida do
trabalhador segurado pelo INSS, uma vez que tem garantido o sustento familiar por meio
deste benefício.
Quando concedido ao trabalhador, o auxílio-doença garante dignidade ao mesmo
e sua família, pois, muitas vezes, é o único provedor, estando nesse contexto, também
inseridas várias nuances de cunho social e que impactam diretamente no bem-estar e
poder de alcance/aquisitivo do trabalhador, pois, caso estivesse desempregado por motivo
de doença, estaria sem condições de provedor o sustento familiar. Portanto, uma vez que
o consumo em geral de produtos e serviços também garante a arrecadação de impostos
ao governo, o fato do trabalhador não estar trabalhando, mas estar amparado por meio
do auxílio-doença, também garante, por meio do consumo, ainda que fosse
“exclusivamente” de alimentos, estaria contribuindo diretamente com a arrecadação de
impostos, “devolvendo”, de certa forma ao próprio governo, parte do benefício recebido.
Dessa forma, além do impacto social na vida do trabalhador segurado, o auxíliodoença não configura em si algo totalmente dispendioso ao governo, pois parte do
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benefício retorna aos cofres públicos por meio de impostos que serão pagos por meio do
consumo.
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3.1 Característica Própria
Na Agência da Previdência Social/INSS, pela internet ou pelo atendimento por
telefone, o auxílio-doença é o único benefício por incapacidade com pedido direto, e quem
conste na solicitação como pedido expresso, uma vez que, de forma, geral, ao passar pela
perícia médica do auxílio-doença, o perito tem condições de avaliar a gravidade e a
persistência da incapacidade e sugerir na análise do auxílio-doença, a aposentadoria por
invalidez ou o auxílio-acidente, um processo interno que não depende de requerimento
do periciado.
Dessa forma, ainda que o interesse do segurado seja pela aposentadoria ou pelo
auxílio-acidente, deve sempre agendar a perícia médica ou solicitar o auxílio-doença. Para
quem já recebe auxílio-doença, o auxílio-acidente depende de nova perícia médica, na qual
o perito pode constatar que a incapacidade temporária foi consolidada, se tornou
definitiva. Se o auxílio-doença é prorrogado ou se o auxílio-acidente é concedido, mas o
segurado deseja se aposentar, ele poderá recorrer da perícia com a complementação de
documentos ao INSS ou buscar a conversão judicial.

Judicialmente, a conversão do auxílio-doença em outro benefício por incapacidade
é possível mediante a análise do magistrado sobre documentos de incapacidade e das
condições pessoais e sociais do segurado, sendo essencial a constatação do
impedimento laboral.
3.2 Início e Término do Beneficio
O início do pagamento do auxílio-doença ocorre das seguintes formas: a) Ao
trabalhador empregado (CLT), a contar 16º (décimo cesto) dia do afastamento da atividade,
ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do
requerimento decorrerem mais de 30 (trinta) dias; b) Ao empregado doméstico,
trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início
da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem
mais de 30 (trinta) dias.
De acordo com o Art. 76 do Decreto nº 3.048/99, a Previdência Social deve processar
de ofício o benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que este
tenha requerido o benefício do auxílio-doença.
Já o término do benefício se dará com a morte do segurado, gerando pensão por
morte, caso exista(m) dependente(s), ou pela recuperação da capacidade, o que
determinado mediante perícia médica. Daí, a importância de se compreender e realizar os
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procedimentos do INSS para usufruir dos benefícios da Previdência Social, incluindo estar
ciente de detalhes, como os prazos de afastamento até a solicitação da aposentadoria.
Como foi visto do decorrer deste artigo, o benefício do auxílio-doença é devido ao
segurado do INSS que comprove estar temporariamente incapaz para o trabalho em
decorrência de doença ou acidente, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
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Para o trabalhador segurado, a “Data de Início do Benefício” (DIB) inicia-se a partir
do 16º (décimo sexto) dia, contado do afastamento da atividade. Os primeiros 15 (quinze)
dias são pagos pelo empregador a título de salário, conforme Art. 60, § 3º, da Lei nº
8.213/91, assim como, a partir da data do requerimento administrativo, quando o segurado
estiver afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o Art. 72, inciso
III, do Decreto nº 3.048/99. Para os demais segurados, inclusive o empregado doméstico a
Data de Início do Benefício (DIB) inicia-se a partir da data do início da incapacidade (art.
72, II, Decreto 3.048/99), e a partir da data do requerimento administrativo, se requerido
quando o segurado já estiver afastado da atividade por mais de 30 dias (art. 72, III, Decreto
3.048/99).
Dessa forma, é preciso saber/dominar as regras do INSS, procedimentos e normas,
para levantar informações e solicitar benefícios, como o auxílio-doença, direito do
trabalhador segurado pela Previdência Social.

3.3 Doenças Fora da Carência
Conforme exposto anteriormente, para se ter direito ao auxílio-doença o segurado
precisa cumprir carência de 12 (doze) contribuições mensais, exceto se a perícia médica do
INSS, após avaliação, conceder a isenção de carência para doenças previstas na Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2998/2001, envolvendo doenças profissionais, acidentes de
trabalho e acidentes de qualquer natureza ou causa.
Atualmente, as doenças consideradas para fins de concessão do benefício sem
exigência de carência, são: Tuberculose, hanseníase, alienação mental, noeplasia maligna
(câncer), cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatite grave, contaminação por
radiação com base em conclusão da medicina especializada, Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS), estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante).
Importante destacar que, caso tenha perdido a qualidade de segurado, o candidato
a “beneficiário” deverá cumprir metade da carência de 12 (doze) meses, a partir da nova
filiação à Previdência Social, em atendimento à Lei nº 13.457/2017, devendo, portanto,
contribuir por mais 6 (seis) meses. Frisa-se que o INSS não cobre doenças e lesões que já
tenham gerado a incapacidade anteriormente ao início da cobertura previdenciária.
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4. CONCLUSÃO
Dessa forma, como parte integrante do estudo/trabalho realizado, pode-se concluir
que, no tocante à alteração provocada pela Lei 14.131/21, concernente ao auxílio-doença,
ora chamado de “auxílio por incapacidade temporária”, embora por uma parte tenha dado
a abertura de não realizar a perícia médica, limitou a 90 (noventa) dias o tempo do
benefício, sendo que, após o término deste prazo, o retorno ao trabalho por parte do
segurado deve ser de forma imediata, o que pode comprometer a saúde do trabalhador,
caso o mesmo ainda não esteja apto ao trabalho e mesmo assim volte ao labor.
Assim, as mudanças trazidas pela Lei nº 14.131/21 trouxeram impacto na vida do
trabalhador e, as novas regras do auxílio-doença Previdenciário podem impactar
negativamente em sua vida profissional, pela limitação do benefício em 90 dias, imposta
pelo Art. 6º. da Lei nº 14.131/21, alheio à condição de saúde do beneficiário. Sendo
necessária, conforme o caso, a continuação do benefício, fica latente a revogação deste
artigo, por sua inviabilidade.
Dessa forma, é relevante investigar as mudanças trazidas pela Lei nº 14.131/21 e os
impactos à vida do trabalhador em razão da limitação do benefício auxílio-doença
Previdenciário, podendo tais mudanças impactarem negativamente na vida profissional do
trabalhador assegurado pela Previdência Social do Brasil, apontando-se, assim, que há risco
aos direitos assegurados pelo INSS em razão dessas mudanças.
Assim, quanto tais impactos terminam por ocasionar modificações no âmbito da
realidade da vida profissional dos trabalhadores, por se tratar de mudança de legislação,
em que o trabalhador deve se adequar quanto às novas regras, sendo necessário o devido
esclarecimento das novas regras e a adequação do trabalhador quanto a tais modificações,
uma vez que, para se ter pleno direito a este tipo de benefício, deve-se ter total
conhecimento do mesmo, quanto aos critérios e mudanças.
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OS CRIMES CIBERNÉTICOS E O DIREITO A HONRA.
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RESUMO: O presente artigo busca realizar um estudo sobre o Direito Digital, buscando
aprofundar o debate dos crimes no âmbito virtual, pelo fato de que ocorreu significativas
mudanças paradigmáticas na sociedade contemporânea por conta da globalização e dos
avanços tecnológicos, principalmente no âmbito da comunicação que evoluiu
demasiadamente com o surgimento da rede mundial de computadores. Por conta dessa
evolução o espaço virtual se tornou um meio para a realização de delitos já praticados no
mundo real, fazendo com que o número de ações relacionadas aos crimes na internet
crescesse por conta de diversas possibilidades de se praticar a violência no meio
cibernético. Desse modo, o tema em questão está em alta dentro das discussões no Direito,
residindo às principais divergências na necessidade de legislação específica e nas
dificuldades de resposta do Estado a tais delitos informáticos.
PALAVRAS-CHAVE: Crime Virtual. Direito a Honra. Marco civil da internet. Lei nº 7.170/83.
ABSTRACT: This article seeks to conduct a study on Digital Law, seeking to deepen the
debate on crimes in the virtual environment, due to the fact that significant paradigmatic
changes have occurred in contemporary society due to globalization and technological
advances, especially in the field of communication, which has evolved too much with the
emergence of the World Wide Web. Because of this evolution, virtual space has become a
means to carry out crimes already committed in the real world, causing the number of
actions related to crimes on the Internet to grow due to the various possibilities of
committing violence in the cyber environment. Thus, the subject in question is at the top
of the discussions in Law, with the main divergences residing in the need for specific
legislation and in the difficulties for the State to respond to such computer crimes.
KEYWORDS: Virtual Crime. Right to honor. Civil landmark of the Internet. Law No. 7.170/83.
Sumário: 1 Introdução. 2 O crime cibernético. 2.1 Classificação dos crimes cibernéticos. 3
O direito a hora. 4 Aspectos processuais do crime cibernético. 4.1 Aplicação das disposições
comuns. 4.2 Lei Carolina Dieckmann (Lei n. 12.737/2012). 5 Conclusão. 6 Referencias.
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, a internet se tornou indispensável para a grande maioria, nessa
rede temos total autonomia e um grande acesso. Vale ressaltar que, a internet surgiu no
contexto da Guerra Fria, por meio da necessidade de compartilhar informações entre
160

www.conteudojuridico.com.br

aqueles que ficavam muito distante no cenário de guerra. No final na mesma, o sistema
criou forma e vigor e começou a se tornar mais popular.
A partir disso o alcance da internet começou a tomar proporções imensas a cada
dia, crescendo a quantidade de usuários e de conteúdo espalhados pelas redes. Isso se dá
pela evolução da tecnologia e o fato de os computadores estarem sendo mais populares
entre a população.
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Porém, infelizmente, não é somente coisas boas que a internet trouxe ao
decorrer dos anos. Pelo fluxo de informações e o aumento de usuários diários fica
extremamente difícil controlar o que se é compartilhado, e, por isso, muitos acham que a
internet é terra sem lei. Os crimes cibernéticos são cada dia mais comuns dentro da nossa
sociedade. Esses são condutas realizadas por computadores, celulares ou outros meios
eletrônicos que possuem internet, tanto em rede pública quanto privada. Podem afetar
uma pessoa ou um grupo, invadindo suas privacidades e praticando crimes quanto a
imagem e a honra.
Se entendesse por direito a honra algo inerente a pessoa humana. Esse direito
abrange tanto a dignidade e a moral intrínseca do homem, como também a reputação e a
consideração social de cada indivíduo. Entretanto, diariamente cidadãos vem tendo seu
direito a honra violado por meio de crimes virtuais. Por esse fato, questiona-se: como o
direito protege o direito a honra em meio aos crimes cibernéticos.
Muito se era debatido sobre deficiência legislativa no nosso país, no qual
diversas condutas e práticas ainda não possuem tipificação no código penal, ou possui
muitas brechas, fazendo com que muitas vezes faça com que os crimes virtuais fiquem
impunes.
Por conta disso, o Direito Penal passou a possuir novas diretrizes para entender
como a internet pode ser instrumento de pratica delituosa. Muito se foi estudado e
debatido ate que a Lei 12.737/2012 fosse promulgada.
Essa lei passou a ser uma tentativa do legislador em tipificar condutas que são
praticadas por meio da tecnologia e que não são toleráveis na sociedade, mas que não
possuíam punição por falta de tipificação legal.
O estudo deste tema, revela a importância do entendimento no que consiste o
crime cibernético e como direito penal vem tomando mediante esse assunto. Por conta da
realização do curso na área penal, se busca o aperfeiçoamento de conhecimentos para
aplicação de toda a gama de legislação penal brasileira existente.
No âmbito social, quando se fala sobre honra ainda é um tema complexo pois
possui uma certa dificuldade em se evidenciar qual o ato que afeta certo indivíduo, fazendo
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com que este tema abordado faça com que a ideia de que o opressor não será punido por
difícil identificação mude na cabeça dos indivíduos na sociedade.
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Por fim, o estudo procura entender a melhor maneira, pela qual será entendido
o papel do Estado quando se trata de prevenir para que não ocorra esse tipo de violação,
e entender o papel do mesmo depois que o crime cibernético já ocorreu.
1 O CRIME CIBERNÉTICO.
Os crimes cibernéticos se caracterizam como condutas típicas, culpáveis,
antijurídicas, entretanto, mas se diferencia dos outros crimes pelo fato desse ser praticado
contra ou com a por meio de um sistema da informática.
De acordo com a OECD - Cooperação Econômica e Desenvolvimento da ONU,
“crime de computador é qualquer comportamento ilegal, aético, ou não autorizado
envolvendo processamento automático de dados e, ou transmissão de dados”.
Para o doutrinador Augusto Rossini (2004), quando se fala de crime cibernético,
pode se entender que:
[...] o conceito de “delito informático” poderia 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 ofenda, direta ou indiretamente, a segurança informática,
que tem por elementos a integridade, a disponibilidade a
confidencialidade. (ROSSINI, 2004, p. 110.).
De acordo com Chaves (apud SILVA, 2003, p.19), cibernética é a “ciência geral
dos sistemas informantes e, em particular, dos sistemas de informação”. Desse modo,
analisando o conceito analítico de crime, se entende que os crimes cibernéticos são
condutas “típicas, antijurídicas e culpáveis praticadas contra ou com a utilização dos
sistemas da informática” (SCHMIDT, 2014, [n.p.]
Vale ressaltar que, assim como os crimes tradicionais se apresentam de diversas
formas, com o crime virtual não é muito diferente, ele pode ocorrer de demasiadas formas,
a qualquer lugar e tempo. Nas palavras de SHARIFF (2010. pg. 276): “... o ciberespaço se
tornou um verdadeiro lugar sem regras de civilidade virtuais claramente definidas...”
ROSSINI acredita que:
[...] o conceito de “delito informático” poderia ser talhado como
aquela conduta típica e ilícita, constitutiva de crime ou contravenção,
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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 ofenda, direta ou indiretamente, a segurança Informática,
que tem por elementos a integridade, disponibilidade a
confidencialidade. (2004, p. 110.).
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De acordo com o doutrinador citado acima, a conduta criminosa no ambiente
cibernético é baseada em uma prática ilícita e típica, ou seja, algo totalmente ligado àquilo
que acontece na vida real.
De acordo com Castro (2003, p.9), um dos pontos principais do ambiente
cibernético é a confidencialidade das informações, as quais são amplamente difundidas.
De acordo com Feliciano, o crime cibernético possui a seguinte conceituação:
Conheço por criminalidade informática o recente fenômeno
histórico-sócio-cultural caracterizado pela elevada incidência de
ilícitos penais (delitos, crimes e contravenções) que têm por objeto
material ou meio de execução o objeto tecnológico informático
(hardware, software, redes, etc.) (2000 p.42).
Com o intuito de melhorar a explicação, alguns doutrinadores sistematizaram o
conhecimento, classificando os crimes em determinados tipos normativos.
Em primeiro lugar pode-se analisar o crime cibernético puro e entender que ele
está ligado a comportamentos ilícitos que tem como objetivo atacar sistema
computacional e seus componentes. Nesse crime puro o objetivo é atingir o equipamento
informático, o sistema e o banco de dados, aqui ocorre a invasão dos sites e servidores.
(MATSUYAMA;2016)
Enquanto o crime cibernético misto, o ato do crime está ligado ao uso da
internet para que a ação delituosa possa ocorrer, conquanto o infrator vise bem jurídico
distinto do informático. O autor do crime não possui foco no sistema computacional ou a
seus componentes, mas sim no uso da tecnologia a qual é uma ferramenta primordial para
a concretude da ação delinquente. Pode ser citado como exemplo a retirada ilícita de
valores monetários de contas bancárias via homebanking. (MATSUYAMA;2016)
Classificação dos crimes cibernéticos.
Os Crimes virtuais possuem a classificação como crimes próprios ou puros e,
ainda, em impróprios ou impuros. Desse modo, entende-se que:
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Atos dirigidos contra um sistema de informática, tendo como
subespécies atos contra o computador e atos contra os dados ou
programas de computador. Atos cometidos por intermédio de um
sistema de informática e dentro deles incluídos infrações contra o
patrimônio; as infrações contra a liberdade individual e as infrações
contra a propriedade imaterial. (FERREIRA apud CARNEIRO, 2012,
[n.p.]).
Os crimes virtuais próprios podem ser entendidos como aqueles no qual o
sujeito ativo usa o sistema informático do sujeito passivo, sendo assim, o próprio objeto,
como sistema tecnológico, se torna o meio para a execução do crime.
Nessa classificação, se encontra, além da invasão de dados não autorizados, a
interferência em dados informatizados como a invasão de dados armazenados em
computador seja no intuito de modificar de alguma forma, sendo assim, atingindo
diretamente o software ou hardware do computador e só podem ser concretizados pelo
computador ou contra ele e seus periféricos.
De acordo com Anderson Soares Furtado Oliveira, crime cibernético próprio é
aquele que:
[...] só pode ser cometido no ciberespaço, ou seja, necessariamente,
deve ser realizado no ambiente do ciberespaço, para que a conduta
seja concretizada, tendo um tipo penal distinto do tradicional.
Ademais, tanto a ação quanto o resultado da conduta ilícita
consumam-se no ciberespaço. (OLIVEIRA, 2009, p.33). Acredita-se
que o cerne da discussão sobre a aplicação da norma penal aos
crimes cibernéticos está mais fortemente relacionado aos crimes
cibernéticos próprios.
Para Marco Túlio Viana, crimes virtuais próprios “são aqueles em que o bem
jurídico protegido pela norma penal é a inviolabilidade das informações automatizadas
(dados)” (VIANA, 2003 apud CARNEIRO, 2012).
Para melhor entendimento desse crime, vale destacar o entendimento de
Damásio Evangelista de Jesus (apud CARNEIRO, 2012, [n.p.]):
Crimes eletrônicos puros ou próprios são aqueles que sejam
praticados por computador e se realizem ou se consumem também
em meio eletrônico. Neles, a informática (segurança dos sistemas,
titularidade das informações e integridade dos dados, da máquina e
periféricos) é o objeto jurídico tutelado.
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Já os crimes virtuais impróprios podem ser entendidos por:
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aqueles realizados com a utilização do computador, ou seja, por meio
da máquina que é utilizada como instrumento para realização de
condutas ilícitas que atinge todo o bem jurídico já tutelado, crimes,
portanto que já tipificados que são realizados agora com a utilização
do computador e da rede, utilizando o sistema de informática seus
componentes como mais um meio para realização do crime, e se
difere quanto a não essencialidade do computador para
concretização do ato ilícito que pode se dar de outras formas e não
necessariamente pela informática para chegar ao fim desejado como
no caso de crimes como: pedofilia.
Do mesmo modo afirma o jurista Damásio E. de Jesus (2012 apud CARNEIRO,
2012, [n.p.]).
Já os crimes eletrônicos impuros ou impróprios são aqueles em que
o agente se vale do computador como meio para produzir resultado
naturalístico, que ofenda o mundo físico ou o espaço “real”,
ameaçando ou lesando outros bens, nãocomputacionais ou diversos
da informática.
Os crimes virtuais, na doutrina brasileira, são classificados como delito de
natureza formal, pelo fato de que se consumam no momento em que ocorre a pratica do
delito, e não depende da ocorrência do resultado naturalístico.
2 O DIREITO A HONRA.
O direito a hora é um direito constitucional, previsto no art. 5º, inciso X, da
Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas. Também assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.
A honra, atrelada a outros direitos, dizem sobre a Dignidade Humana, o qual
não é um tema novo a ser debatido. Já a algum tempo em que doutrinadores debatem o
tema inclusive numa visão filosófica mostrando, de diversos viés, a importância e a
valorização que o homem merece receber, como pode-se ser entendido nas palavras de
Mirandola:
[...] o homem é o mais afortunado dos seres vivos e,
consequentemente, merecedor de toda admiração; do que pode ser
a condição na hierarquia dos seres que lhe são atribuídos, que atrai
sobre si a inveja, não dos brutos sozinho, mas dos seres astrais e as
165

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

inteligências que habitam além dos confins do mundo. Uma coisa
superando crença e ferir a alma com admiração. Ainda assim, como
poderia ser de outra forma? Pois é por este motivo que o homem é,
com justiça completa, considerada e chamou um grande milagre e
um ser digno de toda a admiração.
Quando estudamos Silva, podemos entender a honra, por sua visão, como “a
honra é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos
concidadãos, o bom nome, a reputação”, desse modo, pode-se dizer que este é um direito
fundamental da pessoa a ser resguardado, pois irá preservar a sua dignidade.
Ainda pode-se falar sobre o ponto de vista de Cunha Júnior ao respeito do
conceito de honra.
Não só a consideração social, o bom nome e a boa fama, como o
sentimento íntimo, a consciência da própria dignidade pessoal. Isso
é, honra é a dignidade pessoal refletida na consideração alheia e no
sentimento da própria pessoa.
Com a proteção do direito em questão disposto na Constituição Federal de 1988
traz a valoração da honra do indivíduo de maneira na qual acabou por influenciar
diretamente na perspectiva dos outros ramos do deito que passaram a ter uma visão da
aplicação do direito não somente a um patrimônio em si, porém às pessoas que possuem
dignidade e honra as quais são o objeto de aplicação desse direito.
Sendo assim, não é suficiente apenas a proteção da honra, mas, em caso que a
mesma venha a ser lesada, necessita ser objeto inclusive de reparação através do direito
de resposta ou por indenização. Desse modo, pelas palavras de Puccinelli Júnior:
O direito a honra compreende tanto a dignidade e a moral intrínseca
do homem (honra subjetiva), como a estima, a reputação e a
consideração social que as pessoas nutrem por determinado
indivíduo (honra objetiva).
Atualmente, para uma parte de doutrinadores, a honra é equiparada à própria
vida, enquanto outros acreditam que é bem supremo. No prefácio de obra Aparecida I.
Amarante, Antônio Chaves diz:
“A honra - sentenciou Ariosto - está acima da vida. E a vida - pregou
Vieira - é um bem imortal: a vida, por larga que seja tem os dias
contados; a fama, por mais que conte anos e séculos, nunca lhe há
de achar conto, nem fim, porque os seus são eternos. A vida
conserva-se em um só corpo, que é o próprio, o qual, por mais forte
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e robusto que seja, por fim se há de resolver em poucas cinzas: a
fama vive nas almas, nos olhos, na boca de todos, lembrada nas
memórias, falada nas línguas, escrita nos anais, esculpida nos
mármores e repetida sonoramente sempre nos ecos e trombetas da
mesma fama. Em suma, a morte mata, ou apressa o fim do que
necessariamente há de morrer; a infâmia afronta, afeia, escurece e faz
abominável a um ser imortal; menos cruel e mais piedosa se o puder
matar”
Para De Cupis, a honra é conceituada com base na concepção pura, sendo
entendida como “a dignidade pessoal reflectida na consideração dos outros e no
sentimento da própria pessoa.”
Há outros doutrinadores que buscam caracterizar da honra com base nos
elementos que a integram. Desse modo, Nelson Hungria define-a, “quer como o
sentimento de nossa dignidade própria (honra interna, honra subjetiva), quer como o
apreço e respeito de que somos objeto ou nos tornamos merecedores perante os nossos
concidadãos (honra externa, honra objetiva, reputação, boa fama).”
Wanderlei de Paula Barreto, discorre sobre a honra, escrevendo:
a chamada honra subjetiva, de índole interna, que traduz a autoestima, o sentimento e a convicção de que a pessoa tem da sua
própria dignidade, e a honra dita objetiva, de caráter externo, social,
revelado na admiração, na estima e no respeito tributados à pessoa
pelos seus circunstantes; enfim, é a boa fama, o bom conceito, a
reputação, a respeitabilidade, o bom nome granjeados pela pessoa
na comunidade em que vive; compreende, ademais, a consideração
dedicada à pessoa nos mais variados círculos em que transita, no
familiar, no profissional, no social, no religioso, no esportivo etc.
No contexto do conceito acima, se entende a honra como circunstância inerente
à qualquer pessoa humana e direito essencial do indivíduo, a mesma está embasada no
princípio da dignidade da pessoa humana e é um elemento extremamente frágil do
indivíduo, que pode ser lesada por simples e corriqueiras atitudes alheias e próprias.
Nas palavras de Mangredini, “é a honra social, isto é, o grau de dignidade moral
que deriva da valorização ambiental da pessoa e a consideração de sua posição, de sua
qualidade concreta. É uma condição objetiva que corresponde aos fatos sociais de estima,
opinião pública, etc. É um meio social de explicação da personalidade”
3 ASPECTOS PROCESSUAIS DO CRIME CIBERNETICO.
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O debate sobre os crimes virtuais ainda é algo recente, tendo sido a Lei nº
12.737, que tem o teor de estipular os mecanismos jurídicos no ordenamento brasileiro
para a penalização dos crimes cometidos na internet, aprovada pelo Congresso Nacional
somente em 2012. (DAOUN, 2016).
Outro ponto importante para melhor discursão sobre os crimes cibernéticos é
o Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014, por meio da Lei n°12.965 a qual fala
sobre uma reforma, as disputas partidárias impossibilitaram que ocorresse uma reforma
mais abrangente. Um dos motivos fora que membros do Congresso possuíam
preocupações relacionadas ao aumento do controle governamental da Internet (BRASIL,
2014).
Na Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012, se encontra no art. 1º os delitos
de informáticos acrescentando por meio do art. 2º, ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, fica acrescido dos seguintes art. no art. 154-A e 154-B:
Art. 154-A. Invadir 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 expressa ou tácita do titular do
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede
mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a
administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas
concessionárias de serviços públicos” (BRASI, 2012)
A Lei nº 12.737/2012 teve o foco na perspectiva física em vez da virtual. Ela
proibiu a prática de diversos elementos, os quais precisam ser interpretados e estudados
de forma estrita. Caso alguém cometa um determinado crime é necessário que os
elementos tenham sido satisfeitos. Esses elementos dos crimes tendem a ser físicos: eles
exigem fatos físicos, comunicações entre lugares físicos, e impacto em pessoas físicas reais
(BRASIL, 2012).
3.1 Aplicação das disposições comuns.
Para um melhor entendimento sobre o tema, cabe a explicação sobre aplicação
das disposições comuns do capítulo dos crimes contra a honra, tendo foco sobre quanto
ao aumento de pena e a retratação.
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Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um
terço, se qualquer dos crimes é cometido: I - contra o Presidente da
República, ou contra chefe de governo estrangeiro; II - contra
funcionário público, em razão de suas funções; III - na presença de
várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da
difamação ou da injúria. IV - contra pessoa maior de 60 (sessenta)
anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo
único - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de
recompensa, aplica-se a pena em dobro.
Parte da doutrina ainda fala sobre meios de facilitação a divulgação desses
crimes, como por exemplo o uso de alto-falantes, distribuição de folders, escultura, jornais,
revistas, periódicos, escrever as ofensas em lugares de fácil acesso, como muros, viadutos
e outdoors. (TANAKA; 2013. p.32)
Como a internet é capaz de divulgar muito mais rápido e com um alcance maior
do que qualquer lugar de fácil acesso, pode-se entender que não é razoável aplicar um
aumento de apenas um terço aos crimes virtuais.
Já sobre a exclusão do crime, que está prevista no artigo 142 do Código Penal
e é aplicável aos crimes de injúria e difamação:
Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: I - a ofensa
irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu
procurador; II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou
científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em
apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do
ofício. Parágrafo único - Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria
ou pela difamação quem lhe dá publicidade.
Vale ressaltar que as ações encontradas nos artigos 139 e 140 do Código
Penal não serão puníveis quando coincidir nas hipóteses dos três incisos deste referido
artigo. Entretanto, é necessário observar o destaque do parágrafo único: responde pela
injúria ou pela difamação quem der publicidade à ofensa irrogada em juízo ou conceito
desfavorável emitido por funcionário público no cumprimento de seu dever de ofício.
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O termo “publicidade” faz com que haja o questionamento sobre a
aplicação nos casos de crimes virtuais, pelo fato de que a publicidade na internet é muito
mais ampla, e a ofensa proferida em juízo ou o conceito emitido pelo funcionário público
chegará ao conhecimento de muito mais pessoas. (TANAKA; 2013. p.33)
Vale ressaltar que a retratação é admitida pelo código penal, segundo
artigo 143, o qual discorre “o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da
calúnia ou da difamação, fica isento de pena”.
A retratação é uma causa de exclusão de punibilidade, encontrada
expressamente no inciso VI do artigo 107 do Código Penal. Como pode se obter da leitura
do dispositivo, a retratação só se aplica aos crimes de calúnia e difamação.
3.2 Lei Carolina Dieckmann (Lei n. 12.737/2012)
Antes de 2012, havia um déficit de legislação específica sobre crimes virtuais, o
que tornava muito difícil a apuração dos mesmos, pelo fato de que a legislação que estava
vigente até o ano citado, era direcionada aos crimes de forma geral, não dependendo do
meio utilizado para a sua prática. Sendo assim pode-se enumerar alguns, dentre outros, o
Código Penal (CP), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e Lei dos crimes
de software (ou lei antipirataria, Lei n. 9.609/98) e a Lei de Segurança Nacional (Lei nº
7.170/83).
Nesse contexto, sem a legislação específica, a identificação dos sujeitos e a
obtenção de provas para a condenação criminal, a qual exige uma certeza, era
extremamente difícil.
Porém, em maio de 2012, vazou na mídia algumas fotos intimas da atriz Carolina
Dieckmann. As imagens foram divulgadas em diversos sítios eletrônicos, o que gerou uma
grande comoção social. A partir disso, uma brecha para a edição da Lei n. 12.737 fora
aberta. Publicada no DOU de 03/12/2012, com vacatio legis de 120 (cento e vinte) dias,
nomeada de “Lei Carolina Dieckmann”, discorrendo, entre outras disposições, sobre a
tipificação criminal dos delitos informáticos, introduzindo os art. 154-A, 154-B, e alterando
os art. 266 e 298, todos do Código Penal.
No corpo dessa lei, os crimes de invasão de dispositivo informático alheio (com
ou sem acesso à internet) para fins de vantagens ilícitas; falsificação de cartões e
interrupção ou perturbação de serviços informáticos, telemáticos ou de utilidade pública,
foram expressamente tipificados. Além de que a mesma prevê penas privativas de
liberdade e multa. Ainda, as penas poderão ser aumentadas quando resultar prejuízo
financeiro; divulgação, comercialização ou transmissão dos dados obtidos a terceiros; e
quando forem praticados contra:
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Art. 154-A – (...) §5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o
crime for praticado contra: I - Presidente da República, governadores
e prefeitos; II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; III Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de
Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito
Federal ou de Câmara Municipal; ou IV - dirigente máximo da
administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal.
No § 1º do artigo em questão, se encontra a equiparação do sujeito que pratica
o crime de invasão, aquele que comercializa, distribui, repassa ou difunde programa de
computador com a mesma finalidade, incorrendo este na mesma pena.
Antes que tal lei fosse editada, o agente que praticava o crime viria a responder
por furto de dados ou por danos à imagem da pessoa, crimes já previstos no Código Penal
(WENDT, 2012). Porém, após a vigência da nova Lei, o autor irá responder pelo próprio ato
de invadir o computador ou qualquer outro dispositivo alheio, com o objetivo de obter,
alterar ou destruir dados e informações sem autorização.
O caput do artigo 154-A determina que comete crime quem:
invadir 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 expressa ou tácita do titular do
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.
Desse modo, o crime de invasão de dispositivo informático será caracterizado
quando for praticado “mediante violação indevida de mecanismo de segurança”. Por mais
que grande parte da população atual usufrua dos benefícios da internet, a maioria dos
usuários é leiga no assunto informático ou não tem condições financeiras para proteger
seus dispositivos eletrônicos, seja por meio de senhas ou a compra de softwares de
qualidade.
Em regra, o crime virtual é caracterizado por ser crime de ação pública
condicionada, mas nessa regra não está incluso os crimes cometidos contra patrimônio da
administração pública direta ou indireta e a qualquer dos Poderes da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, ou ainda a empresas concessionárias de serviço público; em
tais casos, tornar-se-á de ação pública incondicionada (Art. 154-B).
Além disso, houve também alteração nos artigos 266 e 298 do Código Penal,
os quais agora preveem os crimes de interrupção ou perturbação de serviço telegráfico,
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telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade; e de falsificação de
documento particular, respectivamente.
Nesse contexto, entende-se que a lei trouxe um grande avanço ao tipificar
condutas altamente gravosas à sociedade brasileira. Ademais, essa lei trouxe pela primeira
vez a edição de um instrumento normativo voltado especificamente para a tutela do bem
jurídico no mundo virtual, sendo assim, fez com que fosse aberto um espaço para que as
discussões acerca do tema fossem impulsionadas.
CONCLUSÃO
A partir da evolução da raça humana, inúmeros direitos começaram a ser
protegidos, tanto tangíveis como intangíveis. Como um dos principais bens intangíveis se
encontra a honra, que passou a ser tutelada e protegida pelo Estado, e ser defendida pelo
próprio indivíduo.
Esse artigo teve como intuito trazer informações básicas sobre procedimentos
investigativos quando se é praticado um meio virtual, além de medidas necessárias para
que seja evitado crimes dessa mais nova modalidade.
Foi analisado opiniões acerca da internet, assim como conceitos e classificação
sobre os crimes virtuais, como contra honra, calúnia, difamação, injuria, com o intuito de
oferecer ao leitor um melhor entendimento sobre as investigações policiais, as quais o
presente artigo trata.
É de conhecimento geral que, com o surgimento da internet, inúmeras
possibilidades foram surgindo, tanto no trabalho, como nas diversas área do cotidiano do
ser humano, e a mesma vem se desenvolvendo de acordo com o crescimento da sociedade.
Desse modo, sendo um instrumento indispensável de acesso a todos.
Porém, na mesma proporção de coisas boas e benéficas que a internet trouxe
para a população em geral, fora crescendo ameaças e usuários com más intenções, que
acabam utilizando a internet para a prática de suas ações delituosas.
Nesse contexto, se entende que é necessário que o próprio governo venha a
adote políticas públicas no sentido de, além de conscientizar a comunidade em geral
acerca do correto uso dos serviços disponíveis na internet, apresentar os riscos eminentes
mal uso da rede. Além de que, apontando as maneiras pelas quais os criminosos usam para
a pratica dos atos ilícitos. Isso porque, se ver a prevenção como uma das medidas mais
eficazes ao combate dos crimes virtuais.
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RESUMO: O presente trabalho tem como escopo analisar os reflexos do isolamento
social durante a pandemia de COVID-19, nos crimes relacionados ao feminicídio no
Estado de Minas Gerais. Desde o primeiro trimestre de 2020, vários Estados adotaram
algumas medidas para conter a contaminação e a disseminação do coronavírus, dentre
elas, o isolamento social. Embora essas medidas sejam importantes e imprescindíveis
para se evitar a doença de covid-19, será que o isolamento social provocou aumento
nesse tipo de crime contra as mulheres? Pois, muitas vezes, os fatos ocorrem, sobretudo
em ambientes domésticos ou familiar, logo, a exigência do isolamento, que é um
fenômeno social derivado dessa pandemia, faz com que vítimas e potenciais autores
passem a viver mais tempos juntos. Nesse sentido, a presente pesquisa buscará
entender, de que forma, o isolamento social influenciou nos crimes de feminicídio no
Estado de Minas Gerais durante o primeiro ano de pandemia e demonstrar ao longo da
pesquisa uma solução para o problema.
Palavras-chave: Aumento. COVID-19. Feminicídio. Isolamento Social. Lei. Pandemia.
ABSTRACT: The present work aims to analyze the reflexes of social isolation during the
COVID-19 pandemic, in crimes related to feminicide in the State of Minas Gerais. Since
the first quarter of 2020, several states have adopted some measures to contain the
contamination and spread of the coronavírus, including social isolation. Although these
measures are important and essencial to prevent covid-19 disease, has social isolation
caused an increase in this type of crime against women? Because, many time, the facts
occur, especially, in domestic or family enviroments, therefore, the demand for isolatin,
which is a social phenomenon derived from this pandemic, makes victims and potential
authors live more times togheter. In sense, the present research Project will seek to
understand how social isolation influenced the crimes of feminicid in the State of Minas
20Professor orientador: Advogado. Mestrando em Direito nas Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade
Milton Campos, Nova Lima (MG), Brasil. Professor do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário
UNA, Belo Horizonte (MG), Brasil. Professor do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Escola Superior de
Advocacia OAB/MG, Belo Horizonte (MG), Brasil. Professor em cursos preparatórios.
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Gerais during the first year of the pandemic demonstrate a solution to the problem
through out there search.
Key-Words:Increase. Covid-19. Feminicide. Social Isolation. Law. Pandemic.
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INTRODUÇÃO
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), produziu um relatório denominado
de Violência Doméstica durante a Pandemia de COVID-1921, em que, segundo ele, os
casos de feminicídio cresceram 22,2%, entre março e abril de 2020, em 12 Estados do país,
em comparação ao ano de2019.
A Folha de São Paulo consultou as 27 unidades da federação e obteve dados que
confirmam a morte de 1310 mulheres no ano de 2019, vítimas de violência doméstica ou
por sua condição de gênero, já em 2018 foram 1222 mulheres, observando assim um
aumento considerável. Em números absolutos, São Paulo (182), Minas Gerais(136), Bahia
(101) e Rio Grande do Sul (100) registraram os maiores números decasos.
Nessa perspectiva e diante do possível aumento desse crime, uma vez que estava
aumentando no Brasil segundo os dados da folha de São Paulo, e levando em consideração
a relevância do assunto, faz-se necessário avaliar quais foram os reflexos do isolamento
social durante a pandemia no Estado de Minas Gerias entre março de 2020 e março
de2021.
Portanto, qual influência o isolamento social exerceu nos crimes de feminicídio
durante a pandemia de COVID-1922 no Estado de Minas Gerais?
Diante disso, o objetivo geral da pesquisa, é identificar os efeitos provocados pelo
isolamento social no crime de feminicídio no Estado de Minas Gerais ente março de 2020
e março de 2021e demonstrar uma solução para este problema.
Para isso, foram delineados os objetivos específicos: identificar quais medidas
preventivas, estabelecidas na Lei nº 11.340/0623 os órgãos públicos estão cumprindo;
verificar a efetividade dos projetos de políticas de segurança pública no Estado de Minas
Gerais para diminuir o crime de feminicídio, e analisar se houve aumento nos crimes de
feminicídio no Estado de Minas Gerais entre março de 2020 e março de 2021 durante o
isolamento social, imposto pela onda pandêmica do coronavírus.
21Doença do coronavírus.
22Doença do coronavírus.
23Lei Maria da Penha.
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Parte-se da hipótese de que os crimes de feminicídio ocorrem, sobretudo em
ambientes domésticos ou familiar, logo, a exigência do isolamento social, que é um
fenômeno derivado da pandemia do COVID-1924, e faz com que vítimas e potenciais
autores passem a viver mais tempos juntos, pode ter aumentado este tipo de crime.
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Dessa forma, para viabilizar o teste da hipótese, realiza-se uma pesquisa com
finalidade básica e estratégica, com objetivo descritivo e exploratório, sob o método
hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, e realizada com
procedimentos bibliográficos e documentais.
O FEMINICÍDIO NO BRASIL
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1999 criou o Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, e é comemorado em 25 de
novembro. Esta data ficou conhecida mundialmente por conta do ato de violência
cometido contra as irmãs Mirabal: Pátria, Minerva, e Maria Teresa – ativistas políticas na
República Dominicana, que foram assassinadas a mando do ditador Rafael Trujillo em 25
de novembro de 1960. Este dia teve como objetivo, denunciar a violência contra as
mulheres em todo o mundo, além de incitar reflexões, exigir políticas e sugerir soluções
para a questão.

Segundo Leal (2019, apud FONSECA, 2015), no Brasil, a denúncia de uma
farmacêutica, vítima de violência doméstica, que após ser agredida pelo marido durante
muitos anos, fez com que o país adotasse algumas medidas contra a violência doméstica
e familiar contra a mulher, resultando na Lei nº 11.340/06, denominada de “Maria da
Penha” em homenagem a essa vítima, causada por seu marido. Assim dispõe LEAL (apud
ÁVILA, 2007, p. 20):
A importância da Lei Maria da Penha Apud refletindo a necessida
premente de repensar as relações de gênero como uma relação
construída sobre uma cultura laica de poder simbólico de poder
machista, cuja perversa marca tem sido a violência doméstica.

Já em 2015, com a entrada em vigor da Lei nº 13.104/1525, que alterou o artigo
12126 do Código Penal Brasileiro, passando a prever o feminicídio como circunstâncias
qualificadoras do crime de homicídio, com sua última atualização recente que entrou em
vigor no ano de 2018. No entendimento do Código Penal Brasileiro, nem todos os
24Doença do coronavírus.
25Lei de Feminicídio.
26CP- Art. 121. Matar alguem.
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assassinatos de mulheres podem ser tipificados como feminicídio, por exemplo,em roubos
seguidos de morte previsto no artigo 15727, §3º, inciso II do Código Penal Brasileiro, a
vítima é escolhida ao acaso e não por ser mulher. Para isto foram desenvolvidos os artigos
com suas especificações, entre homicídio qualificado e o feminicídio.
Segundo Barros e Souza (2019),“o crime de feminicídio é a qualificação do
assassinato de uma mulher pelo simples fato de esta ser mulher, sendo classificada como
uma violência em razão do gênero”. Assim dispõe BARROS E SOUZA, (2019, p. 24):

O feminicídio pode ser definido como qualificadora do crime de
homicídio motivada pelo ódio contra as mulheres ou crença na
inferioridade da mulher caracterizado por circunstâncias específicas
nas quais o pertencimento da mulher ao sexo feminino é central na
prática do delito.
De acordo com Barros e Souza (2019), o mapa da violência contra mulher traz luz a
um cenário que nos deixa preocupados, pois o feminicídio cometido por parceiro íntimo
em contexto de violência doméstica e familiar, além de ser caracterizado como crime de
gênero, uma vez que carrega traços como ódio que leva à destruição da vítima, pode ser
combinado com as práticas da violência sexual, psicológica e tortura, antes do assassinato.
Nesse sentido, conforme defende Streit (2016), a violência de gênero é “uma ação
como efeito resultante em agressão (física, psicológica, sexual) em sua esmagadora
maioria, a mulher”.
Em conformidade com o que escreveu Ávila (2007)“que na criação da sociedade, há
séculos implantou uma imagem ao gênero da mulher de dependente financeira,
emocional, bem como um ser frágil e submissa ao homem”.
Diante disso, assim como a Lei nº 11.340/0628 e Lei nº 13.104/1529 é de extrema
importância no combate da violência contra a mulher no Brasil, diante desse aspecto,faz27CP-Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 3º :Se da violência resulta:
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
28Lei Maria da Penha.
29Lei de Feminicídio.
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se necessário um levantamento para descobrir se o isolamento social fomentou o aumento
ou não, desse crime.
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A lei do feminicídio, qualificadora inclusa no Código Penal Brasileiro, juntamente
com as suas especificações, considerada crime hediondo previsto na Lei nº 8.072/199030.
Enquadra-se no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, quando praticado contra a mulher
(vítima) por razões do seu sexo, por ser mulher, com características de violência doméstica,
familiar, menosprezo ou discriminação à sua condição feminina, que está vinculado aos
atos de aversão, repulsa, repugnância ao sexo feminino. Conforme dispõe o artigo121,§2º,
VI e §2º- A, I, II31 do Código Penal Brasileiro.
Uma questão ligada aos transexuais, que tenha feito a cirurgia de resignação e
aquele sem a cirurgia, o STF32deu autorização no TJSC33 - RE34 670422 – julgado
30/01/2020, no qual permite a alteração em seu registro civil para o sexo feminino dando
encerramento a discussão. Sendo assim, se o transexual, com o documento alterado, for
vítima de tentativa ou consumação do crime no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, será
considerado feminicídio. Já para mulheres que matam suas companheiras homoafetivas,
torna-se crime de feminicídio se o crime foi por razões da condição de sexo feminino. Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.
Ademais, atualmente a Lei nº 13.104/1535 incluiu no artigo 121 do Código Penal
Brasileiro causa de aumento de pena no §7º36 e incisos.
30Lei de Crimes Hediondos.
31 Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. § 2° Se o homicídio é cometido:
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
32Supremo Tribunal Federal.
33Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
34Recurso especial, modalidade de medida judicial prevista na Constituição Federal da República de 1988
no artigo 105, inciso III.
35Lei de Feminicídio.
36§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora
de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;
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Além disso, não se trata de qualificadora objetiva porque não tem a ver com o meio
ou modo de execução. Por ser qualificadora subjetiva, em caso de concurso de pessoas,
essa qualificadora não se relaciona aos demais coautores ou partícipes, a não ser, se eles
também tiverem o mesmo incentivo.
Vale ressaltar ainda,que no crime de relações domésticas, não precisa do agressor
ter relações consanguíneas com a vítima, basta ter afinidade ou ser agregado. Mas, é
necessário um tipo de relação prévia entre vítima e o seu agressor. Conforme expõe o
artigo 5º, inciso I, d a Lei nº11.340/0637.
Diante disso, assim como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio é de extrema
importância no combate da violência contra a mulher no Brasil.
ANÁLISE DO LOCAL DO CRIME
A Teoria mista ou da ubiquidade, que é adotada pelo Código Penal Brasileiro, é a
fusão da teoria da ação com a teoria do resultado, e de acordo com o art. 6º: “Considerase praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.”
O lugar do crime, geralmente, para o homicídio de homens, não possui muita
ligação com com o autor e a vítima, porém para o feminicídio, isso muda quando se tratar
de feminicídio, isto porque em tese, por se tratar de um crime que tem uma conotação
voltada para os crimes de violência doméstica, que ocorrem comumente em núcleo
familiar, espera-se que as ocorrências, em sua maioria, aconteçam no âmbito do lar.
Segundo os números levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) para o Atlas da Violência 2019 revelam uma realidade alarmante a esse respeito: “as
mulheres estão em perigo na própria casa. Entre 2007 e 2017, 39,2% dos homicídios de
mulheres no Brasil aconteceram dentro de casa. Entre os homens, o índice é de 15,9% os
III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;
IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência;
Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação.
37Lei Maria da Penha.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
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assassinatos de homens acontecem mais fora de casa (68,2%). A pesquisa revela que as
mulheres estã omais inseguras em casa, do que em qualquer outro lugar”.
Por trás dessas histórias, está o machismo estrutural. “ Gênero faz toda diferença na
violência contra a mulher”. Para Moore, (2021) “a mecânica dos casos de violência acontece
de forma gradativa. Uma determinada situação faz o homem violento desabrochar,
resultando na agressão, seja ela psicológica, física, sexual, moral ou patrimonial”.
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Os gráficos demonstrados a segui retratam os casos de feminicídio consumados e
tentados em Minas Gerais dos períodos de março de 2018 a março de2021.
GRÁFICO 1 - Número de crimes de feminicídio ocorridos no âmbito do lar de março de
2018 a março de 2019 em Minas Gerais
Feminicídio ocorrido no lar de março de 2018 a março de 2019 em Minas Gerais

100

223

Feminicídio consumado

Feminicídio tentado

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
O gráfico 1 representa o número total de casos de feminicídio tentados e
consumados dentro no âmbito do lar em Minas Gerais. Fator importante a ser levado em
consideração na pesquisa, pois, comparando o número total de casos consumados no
período de 2018 a 2019, conforme o gráfico 4, que foi de 161, 100 ocorreram dentro do
lar. Isso demonstra que 62,11% dos casos ocorreram no ambiente doméstico.
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GRÁFICO 2 - Número de crimes de feminicídio ocorridos no âmbito do lar de março de
2019 a março de 2020 em MinasGerais
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Feminicídio ocorrido no lar de março de 2019 a março de 2020 em Minas Gerais

95
148

Feminicídio Consumado

Feminicídio Tentado

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
Já pela análise do gráfico 2, que demonstra o número total de casos de feminicídio
tentados e consumados dentro dos lares, percebe-se que no gráfico 5 o total de crimes
consumados foi de 116, dos quais 95 ocorreram dentro do lar. Isso revela que 81,90% dos
casos foram dentro do lar.

GRÁFICO 3 - Número de crimes de Feminicídio ocorridos no âmbito do lar de março de
2020 a março de 2021 em MinasGerais
Feminicídio ocorrido no lar de março de 2020 a março de 2021 em Minas Gerais

123
130

Feminicídio Consumado

Feminicídio Tentado

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Por fim, pela análise do gráfico 3, que retrata o contexto da pandemia, objeto desta
pesquisa, o número total de casos de feminicídio consumados eno Estado foi de 164,
conforme demonstra o gráfico 6, dos quais 123 ocorreram dentro do lar. Logo, 75,00% dos
casosaconteceram em âmbito do lar. Apesar de percentualmente ter uma variação menor
que o espaço de março de 2019 a março de 2020, o período de isolamento social superou
o ano anterior em 48 crimes de feminicídio consumados, retrato de um crescimento
assustador, e que este período pandêmico foi na verdade muito perverso para as mulheres,
que deveriam se sentir seguras em seus lares.
3.1 Medidas de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica
Como medidas de apoio às mulheres, vítimas de violência doméstica no Estado de
Minas Gerais, identificou-se que há muito sendo feito pelo Estado de Minas Gerais, dentre
eles a Polícia Militar criou a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), que assim
dispõe:
É uma equipe constituída, no mínimo, por 02 (dois) policiais
militares (preferencialmente composta por uma policial militar
feminina), que prestam serviço de proteção à vítima real ou
potencial, e têm a missão de desestimular ações criminosas no
ambiente domiciliar e intrafamiliar.
Desde o dia 20 de julho de 2020 foi disponibilizada a Delegacia Virtual, a
funcionalidade dela está destinada ao registro de violência doméstica, em que de forma
on-line, registros de lesão corporal, vias de fato, ameaça e descumprimento de medida
protetiva de urgência cometidos contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas
com deficiência. Assim dispõe RICCI (2020):
Essa ferramenta foi criada a partir da Lei 23.644, que autoriza a
Polícia Civil a realizar registros on-line de violência doméstica
enquanto perdurar o estado de calamida de pública devido à
pandemia da COVID-19.

Além dessas medidas foram criados a Delegacia de Plantão Especializada em
atendimento à mulher, criança, adolescente e vítimas de intolerância, o Ponto de
Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência instalado no Núcleo de
Cidadania, é uma parceria entre a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Governo do
Estado e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, foi criada também a central de
atendimento à mulher junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, além de
outros órgãos como: a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
que possuem canais de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica.
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Percebe-se que pela relação de estruturas para atendimento às vítimas de violência
doméstica, o Estado de Minas Gerais tem buscado alternativas para prevenir os crimes e
atender as vítimas, porém pelos números de registros, fica notória e necessária a redução
desse problema.
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O ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID19
Como lembra Porfírio (2021), “O isolamento social é o ato de separar um indivíduo
ou um grupo do convívio com o restante da sociedade”. Nesse sentido, o autor diz que o
isolamento pode ser voluntário ou não, e no caso de uma pandemia é involuntário. Que
quando há uma força maior ou uma situação emergencial de epidemia em um país ou uma
pandemia e perpassa as fronteiras de um país, surge a necessidade de imposição de um
isolamento social por parte dos governos e dos líderes das nações.
No caso da pandemia de coronavírus de 2020, por exemplo, Porfírio (2021) cita que
os governos estão impondo o distanciamento social, que opera por meio do fechamento
de comércio, do transporte público e de escolas, provocando esse fenômeno social, que
faz com que as vítimas e os supostos autores de violência doméstica passem mais tempos
juntos, convivendo num mesmo ambiente, o que pode fomentar a violência doméstica e
o crime de feminicídio.

Entender a relação do isolamento social como um fato social nos crimes de
feminicídio, objeto central desta pesquisa, mostra a importância de políticas públicas de
segurança no que tange ao enfrentamento desse tipo de delito que tem deixado as
autoridades, bem como a população incomodadas. Busca-se entender o reflexo do crime
de feminicídio durante o isolamento social, visto que, segundo o sociólogo Durkheim, “o
crime é um fato social normal, e é algo que está presente na convivência humana coletiva”.
Assim dispõe VAZ (apud.DURKHEIM, 2007).
Como um fato social normal, o crime possui existência real e efetiva
no seio social. Para o sociólogo, o crime é algo que sempre esteve
presente no âmbito da convivência coletiva e, por conseguinte,
sempre se ligou a um fato oriundo das consequências da própria
convivência humana e social. A consciência coletiva, orientadora
coercitiva e exterior do comportamento individual, possui uma
existência própria que convenciona formas de pensar, sentir e agir
no seio coletivo.
De acordo do Durkheim (2007), por exemplo, “o fato social é "tudo o que se produz
na e pela sociedade ou ainda aquilo que interessa e afeta o grupo de alguma forma”.
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Dessa forma, Durkheim (2007), segure afirmando para que haja um fato social, se
faz necessário que vários indivíduos tenham juntado sua ação e que essa combinação
tenha produzido algo novo, que no caso em tela pode ter se refletido no aumento ou não
do feminicídio.
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Como bem conceituou Santana(2020),“o coronavírus é a nomeação da família de
vírus responsável por causar infecções respiratórias”. O SARS-CoV-238 foi descoberto na
China, no dia 31 de dezembro de 2019 e no mesmo país foi descoberto o agente causador
da doença chamada de Covid-19.
Acrescenta ainda, que atualmente a doença já infectou milhões de pessoas, isto
porque o vírus é de alta transmissibilidade.
O isolamento social foi determinado pelas autoridades sanitárias para conter a
pandemia. Geralmente, ele pode acontecer de duas formas: vertical, em que somente os
pacientes que fazem parte do grupo de risco ficam isolados, ou horizontal, em que só os
serviços essenciais funcionam.
Segundo Cavalcanti (2020), a pandemia de COVID-1939, como doença causada pelo
novo coronavírus, foi anunciada pelo Organização Mundial da Saúde (OMS) em 15 de
março de 2020 e tem afetado significativamente a vida de bilhões de pessoas. Segundo a
autora, o confinamento social tornou-se a principal e mais eficaz medida preventiva contra
o contágio do vírus, isolando muitas pessoas em um mesmo ambiente doméstico.
Para a vertente da segurança pública, a questão criminal envolvendo mulher sempre
foi preocupante, porém, a sociedade patriarcal, e o medo das mulheres de denunciar,
foram dificultadores para se medir, próximo da realidade,o número real de crimes dessa
natureza.
Porém, atualmente, com maior acesso aos mais modernosmeios de comunicação e
a rapidez nas informações, ficou muito mais evidenciado esse crime contra as mulheres.
Nesse sentido, pretende-se entender os reflexos dapandemia nos crimes de
feminicídio, sobretudoem relação aos desafios e aos aspectos da violência doméstica.
Geralmente, o agressor é algum familiar ou alguém que teve algum ou tem algum tipo de
laço afetivo com a vítima, é um crime associado à violência doméstica e cometido por
pessoas que acreditam que a mulher seja inferior ao homem.
38Coronavirus 2 da síndrome respiratória aguda grave.
39Doença do coronavírus.
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Salienta-se que os dados apresentados nos gráficos abaixo, são oriundos do
preenchimento do Registro de Eventos de Defesa Social(REDS) no Estado de Minas Gerais.
O REDS foi de fundamental importância para o alcance dos resultados desta pesquisa. Além
disso, por se tratar de um Sistema integrado, os dados apresentados englobam as
ocorrências registradas pelos órgãos de seguraça pública do Estado.
Em seguida, serão apresentados os dados coletados por meio de acesso ao site da
Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e uma consulta a Seção de Direitos
Humanos da Diretoria de Operações da Polícia Militar de Minas Gerais, dados esses
vinculados a SEJUSP, porém para melhor entendimento, o gráfico 6 da pesquisa, retrata a
situação a ser considerado durante a pesquisa, dos registros dos crimes consumados e
tentados de feminicídio no Estado de Minas Gerais durante o período de isolamento social,
além disso, foram também incluídos, como método comparativo, dois períodos anteriores,
ao do isolamento social.
GRÁFICO 4 - Número total de crimes de feminicídio de março de 2018 a março de 2019
em Minas Gerais
Feminicídio de Março de 2018 a Março de 2019 em Minas Gerais

161

277

Feminicídio Consumado

Feminicídio Tentado

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Pela análise do gráfico fica nítido que o número decrimes de feminicídio foi muito
alto no Estado de Minas Gerais de março de 2018 a março de 2019. Obtendo um total de
161 crimes consumados e 277 na modalidade tentada.
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GRÁFICO 5 - Número total de crimes de feminicídio de março de 2019 a março de 2020
em Minas Gerais
Feminicídio de Março de 2019 a Março de 2020 em Minas Gerais
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116
212

Feminicídio Consumado

Feminicídio Tentado

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
No gráfico 5 fica nítido que o número de crimes de feminicídio diminuiu em
comparação ao período anterior, mesmo assim, manteve-se alto. Ocorreram, conforme
ilustra o gráfico, 116 crimes consumados e 212 tentados.

GRÁFICO 6 - Número total de crimes de feminicídio de março de 2020 a março de 2021
em Minas Gerais
Feminicídio de Março de 2020 a Março de 2021 em Minas Gerais

164
197

Feminicídio Consumado

Feminicídio Tentado

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
Especificamente neste período analisado, objeto desta pesquisa, contexto em que
durante o ano a sociedade mineira viveu em isolamento social, com a maioria das pessoas
trabalhando em home Office. Pela pesquisa, houve aumento considerável em relação ao
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período imediatamente anterior com aumento de 41,38%, e no período de 2018 a 2019
também teve aumento, porém mais modesto,cerca de 1,9%.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelas análises dos gráficos da pesquisa, procurou-se identificar o número de crimes
do período compreendido, e pelo que foi registrado, do mês de março de 2020 a março
de 2021, houve 164 crimes de feminicídio consumados e no mesmo período 172 crimesde
feminicídio tentados.
Comparando ao período de março de 2018 a março de 2019 que teve 161 crimes
de feminicídio consumados e no mesmo período 277 crimes de feminicídio tentados,
houve um aumento de 1,86% de feminicídio consumado.
Comparando ao período de março de 2019 a março de 2020 que teve 116 crimes
de feminicídio consumados e no mesmo período 212 de, tentados, houve um aumento de
41,37% de feminicídio consumado.
Diante do cenário apresentado, demonstra-se crescimento no número dos casos de
violência contra amulher em Minas Gerais, e isso pode ser falhas nos serviços de
atendimentos especializados, além de efetividade das políticas públicas de segurança
voltadas para este público.
Da presente pesquisa, fica notório que ao longo dos anos no Brasil houve muitos
avanços legislativos no combate aos crimes de Violência Doméstica. Porém, mesmo com
tantas leis e medidas de proteção e de acolhimento às mulheres, vítimas de violência
doméstica, as dificuldades encontradas no sistema, em geral, dificultam muitas ações do
poder público que poderiam evitar perda de vidas.
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ASPECTOS JURÍDICOS DA DIFERENCIAÇÃO AO DIREITO DO PORTE DE ARMA DE
FOGO PARA AS GUARDAS MUNICIPAIS COM BASE NO CRITÉRIO ADOTADO PELO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO
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RESUMO: O objetivo do presente artigo é falar sobre a Guarda Municipal, tendo como
principal assunto analisar a possibilidade do porte de armas de fogo pelos Guardas
Municipais, sendo observado o interesse público e a segurança da sociedade. Além disso,
o artigo tende examinar as doutrinas e o ordenamento jurídico, o estudo contribui para
que seja identificado as atividades da Guarda Municipal e sua relevância na manutenção
dos direitos fundamentais, sendo uma delas a segurança pública. Sendo assim, o estudo
apresenta os principais aspectos do Estatuto das Guardas Municipais (Lei 13.022 de 2014),
bem como o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826 de 2003), com o intuito de abordar
os requisitos para o porte de arma de fogo, as prerrogativas e função da Guarda Municipal.
Logo, do estudo conclui-se que é possível que os Guardas Municipais usem de armas de
fogo, pois recentemente (01 de março de 2021), o Supremo Tribunal Federal, por maioria
dos votos, garantiu o porte de arma de fogo para todos os Guardas Municipais,
independentemente do número de habitantes, os Ministros derrubaram a vedação do
Estatuto do Desarmamento que proibia o porte de arma de fogo por integrantes de
Guardas Municipais em municípios com menos de 50 mil habitantes.
PALAVRAS-CHAVE: Guardas Municipais. Porte de arma. Estatuto do Desarmamento.
Segurança Pública.
ABSTRACT: The purpose of this article is to talk about the Municipal Guard, having as its
main subject to analyze the possibility of carrying firearms by the Municipal Guards,
observing the public interest and the safety of society. In addition, the article tends to
examine the doctrines and the legal system, the study contributes to identify the activities
of the Municipal Guard and its relevance in the maintenance of fundamental rights, one of
them being public security. Thus, the study presents the main aspects of the Statute of
Municipal Guards (Law 13,022 of 2014), as well as the Disarmament Statute (Law 10,826 of
2003), in order to address the requirements for the possession of firearms, the prerogatives
and function of the Municipal Guard. Therefore, the study concludes that it is possible that
the Municipal Guards use firearms, as recently (March 1, 2021), the Federal Supreme Court,
by majority vote, guaranteed the possession of firearms for all Municipal Guards, regardless
of the number of inhabitants, the Ministers overturned the prohibition of the Disarmament
Statute that prohibited the possession of firearms by members of Municipal Guards in
municipalities with less than 50,000 inhabitants.
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1.INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo analisar a restrição ao porte de arma de fogo
para Guardas Municipais de municípios de menos 50 mil habitantes, presente na Lei
Federal nº 10.826/2003 do Estatuto do Desarmamento. O assunto tem sido tratado com
certa frequência nos tribunais superiores e a legislação infraconstitucional evoluiu bastante
em matéria de Guarda Municipal.
Foram promulgadas nos últimos anos as Leis Federais números 13.022/2014 e
13.675/2018, que criaram respectivamente o Estatuto Geral das Guardas Municipais e o
Sistema Único de Segurança Pública, que trouxeram inovações no campo da segurança
pública e afetaram consideravelmente as Guardas Municipais.

No campo jurisprudencial, merece destaque a liminar proferida em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5948 MC / DF, de relatoria do Ministro do Alexandre
de Moraes, foi suspensa a eficácia das expressões “das capitais dos Estados e com mais de
500.000 (quinhentos mil) habitante”, no inciso III, bem como o inciso IV, ambos do art. 6º
da Lei Federal nº 10.826/2003”. A decisão estava pendente de julgamento pelo Plenário do
STF, até o mês de março de 2021, no qual, por maioria dos votos, o Supremo Tribunal
Federal, garante o porte de arma de fogo para todos os guardas municipais. Os Ministros
derrubaram a vedação do Estatuto do Desarmamento que proibia o porte de armas de
fogo por integrantes de guardas municipais em municípios com menos de 50 mil
habitantes. O que torna o assunto atual e com grandes reflexos na segurança pública (ADI
5948 MC / DF).
O artigo foi produzido a partir de pesquisa bibliográfica, voltado para uma
abordagem exploratória em que se analisou, qualitativamente, o conteúdo de acórdãos,
leis, livros e pesquisa, em busca do levantamento do máximo de informações que
pudessem validar a conclusão obtida acerca da possibilidade do porte de arma de fogo
para Guardas Municipais.
Para o desenvolvimento, inicialmente será apresentado uma visão geral sobre
Guardas Municipais pelo Brasil e sua previsão constitucional no capítulo da segurança
pública previsto no art. 144, §8º, da Constituição Federal de 1988. Após será trazida a
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regulamentação do porte de arma de fogo pelo Estatuto do Desarmamento, com ênfase
na restrição pelo critério populacional. Seguidamente, será tratado o Estatuto Geral das
Guardas Municipais, no que diz respeito ao assunto. Finalmente, serão apresentados os
acórdãos dos tribunais superiores, para então chegar à conclusão do artigo.
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2. GUARDAS MUNICIPAIS E SUAS ATRIBUIÇÕES
A Constituição Federal de 1988 (CF/ 88), apresenta a segurança como garantia
individual com base no art. 5 °, caput, bem como o direito social, previsto no art. 6º, caput.
Nesse sentido, aproximando a ideia de segurança pública, tratada como dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a “preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, por meio dos órgãos previstos nos art.
144, da CF/88, no qual, no mesmo capitulo é tratado timidamente sobre a possibilidade de
criação das Guardas Municipais para a proteção dos bens, serviços e instalações municipais,
art. 144, § 8º, CF/88.
Destarte, Lenza (2021, p.560) conclui que a lei indicada no art. 144, § 8º, deve ser
entendida como Lei Federal a estabelecer as diretrizes, as disposições e normas gerais. Isso
porque, a instituição, em si, das Guardas Municipais dar-se-á por lei específica de cada
Município, conforme, inclusive, deixa claro o art. 6.º do Estatuto da Guarda Municipal.

Além do mais, Lenza (2021, p.560) também mencionou: “às competências (geral e
específicas) previstas no art. 5.º do estatuto, a sua interpretação deverá sempre levar em
conta os parâmetros constitucionais de proteção dos bens, serviços e instalações do
Município. Por isso, parece ter razão o parecer da Procuradoria Geral da República (PGR)
que sustenta a inconstitucionalidade dos incisos VI, XIII e XVII do art. 5.º da Lei n.
13.022/2014 (atribuem às guardas municipais, em caráter primário, exercício de
competências municipais de trânsito; atendimento de ocorrências emergenciais ou de
pronto atendimento; auxílio na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades
e dignitários)”.
Segundo Silva (2014, p.653 apud Lenza, 2021, p. 1596)

Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir
alguma forma de polícia municipal. Com isso, os Municípios não
ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança
pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que,
sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados
no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a
instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia
judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de
constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens,
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serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está
uma área que é de segurança pública: assegurar a incolumidade do
patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia
ostensiva, que é função da Polícia Militar. Por certo que não lhe cabe
qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações
penais, que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil
(art. 144, § 4.º), sem possibilidade de delegação às Guardas
Municipais”.
Assim, o autor Lenza (2021, p. 561) ainda dispõe que: “Na medida em que a
Constituição não impede que a Guarda Municipal exerça funções adicionais à proteção dos
bens, serviços e instalações do Município”, a corte afirmou a seguinte tese: “ é
constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de
trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. (RE
658.570, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, j. 06.08.2015,
DJe de 30.09.2015).
Conforme Alexandre de Moraes (2015, p. 846) “A multiplicidade dos órgãos de
defesa da segurança pública, pela nova Constituição, teve dupla finalidade: o atendimento
aos reclamos sociais e a redução da possibilidade de intervenção das Forças Armadas na
segurança Interna”.
Os órgãos de segurança pública realizam, conforme ensina Lenza (2014, p. 1032), a
atividade policial que se divide em administrativa e judiciária, em que a primeira atua
preventivamente às infrações penais e a segunda atua repressivamente ao ilícito penal já
ocorrido. Considerando as definições de polícia de segurança apresentadas, Boulos (2000,
p.1028) enquadra a atividade das Guardas Municipais como policiamento administrativo
da cidade, prevenindo a prática de crimes de dano ao do patrimônio público. No mesmo
sentido, o art. 2º, do Estatuto Geral das Guardas Municipais dispõe que às Guardas
Municipais incumbe a função de “proteção municipal preventiva, ressalvadas as
competências da União, dos Estados e do Distrito Federal”. (Brasil, 2021, on-line)

Nesse mesmo sentido, o autor Renato Marcão (2012, p.87) dispõe que a autorização
para o porte de arma de fogo das guardas municipais estão condicionada à formação
funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à
existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições
estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça (§
3º do art. 6°).
Por fim, é importante trazer à baila uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, que revelou que “o percentual de municípios onde a
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Guarda Municipal utilizava apenas armas de fogo ou fazia uso de armas de fogo e não
letais passou de 15,6%, em 2014, para 22,4%, em 2019. Já em 34,8% dos municípios que
tinham Guarda Municipal, o efetivo não portava nenhum tipo de arma”.
“Em 2019, 21,3% dos municípios informaram a existência de guarda municipal. Isso
representava 1.188 municípios brasileiros. Em 2014 esse número era 1081”, diz a gerente
da pesquisa, Vânia Pacheco, ressaltando que os municípios do Nordeste e os com maior
densidade populacional foram os que apresentaram os maiores percentuais de existência
da Guarda Municipal. Os dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais
(Munic.), realizado no mês de dezembro de 2020, pelo IBGE.
3. LEI 13.022/2014 ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS E O SEU
ARMAMENTO
De acordo com a Lei 13.022 de 2014 foi ratificado o poder de polícia para as Guardas
Municipais, porém, não trouxe inovações no que tange as atividades dessas instituições,
tendo em vista que, as Guardas Municipais já realizavam essas atividades antes mesmo da
publicação do Estatuto, conforme o que dispuser a lei de cada município.
Dessa maneira, cabe ressaltar a importância da utilização do armamento letal, como
parte do uso progressivo da força, pelos guardas municipais. Além disso, dispositivo legal
dispõe em seu artigo 16 que as guardas municipais poderão ser armadas, conforme
previsto em Lei. Neste caso, a Lei 10826 de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do
Desarmamento) determina que:
Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território
nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:
III – Os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados
e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes,
nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;
IV - Os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais
de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil)
habitantes, quando em serviço;
Todavia, não há uma justificativa sobre essa supressão dos municípios com menos
de 50 mil habitantes, tendo em vista que a violência é crescente no meio populacional,
independentemente do número populacional de cada município.
O artigo 6° em questão entra em conflito com o princípio da isonomia, pois de
acordo com o artigo 5º caput da Constituição Federal de 1988, o número populacional em
um Município não é critério justo para se conceder ou não porte de arma de fogo ao
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guardas municipais. Tendo em vista que, o ato criminoso está em todo o país, e vem
aumentando aceleradamente no meio populacional, tornando imprescindível o auxílio das
guardas municipais nos municípios.
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Nesse sentido, a instituição exerce muito mais que a proteção de bens e instalações
públicas, pois as guardas municipais zelam não só pelo patrimônio público, mas também
pela vida da população municipal. Além disto, o contato e a proteção que a população tem
das guardas municipais são muitas das vezes maiores que a própria convivência com a
polícia militar, pois as guardas fazem rondas periódicas e acabam tendo um contato maior
com a população
Dessa forma, podemos afirmar que incontáveis foram as vezes que guardas
desarmados se depararam com ocorrências em que o criminoso estava armado e prestes
a efetuar o disparo contra o servidor público em questão. Deste modo afirma o artigo 5 º,
inciso XIII da Lei 13.022/14:
Art. 5º São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestálo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
Bem como, é princípio mínimo de atuação das guardas municipais a preservação da
vida, diminuição de perdas e redução do sofrimento (art. 3º, inciso II, da Lei 13.022/14.
Cabe ressaltar um fato ocorrido recentemente em Manaus-AM, 06 de junho de 2021,
no qual ocorreu uma onda de ataques em represália à morte de um traficante, os
criminosos colocaram terror na população, ameaçando e destruindo bens públicos e
particulares, colocando fogo em carros e ônibus.
Recentemente, havia sido reinaugurada o monumento Bola das Letras, a
rotatória fica localizada na avenida Theomário Pinto da Costa, bairro Dom Pedro, Zona
Oeste de Manaus, que também foi alvo da ação dos bandidos, no qual colocaram fogo. A
polícia militar juntamente com os guardas municipais trabalharam juntos em combate a
ato ilícito praticado por esses meliantes.
Porém, um ponto que aqui deve destacar é que no momento que estava ocorrendo
o ato criminoso no Monumento da Bola das Letras, os guardas e municipais estavam
desproporcionalmente equipados para combater os criminosos. Cabe aqui ressaltar, em
uma entrevista, o Prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou que “armar a Guarda
Municipal é necessário porque a cidade precisa de mais segurança pública”.
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O prefeito tomou a decisão de armas a Guarda Municipal de Manaus, após os
diversos ataques ocorridos na capital, quando ônibus e caixas eletrônicos de agências
bancárias foram incendiados e delegacias de polícia sofreram atentados.
Além disso, o prefeito ainda alegou “Eu tinha três guardas municipais lá na Bola das
Letras quando chegaram três marginais, bandidos, vagabundos. Eles (os guardas) ficaram
assistindo aos caras tacarem fogo. Se eles tivessem armas, eles teriam autorização de
derrubar aqueles três vagabundos para servirem de exemplos para todos os outros”.

Dessa maneira, a medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas na
quarta-feira (16). Sendo assim, as armas que serão usadas pelos guardas municipais são as
já utilizadas pelos policiais civis e militares e serão requisitadas à SSP-AM (Secretaria de
Segurança Pública). De acordo com o prefeito, já existe uma negociação com o secretário
de Segurança, Louismar Bonates. Tendo em vista, que essas pistolas, de início, servirão para
o treinamento dos guardas. ( Amazonas Atual, 2021)
Com isso, o que está em risco é a vida humana, independentemente da farda que
usa e do número de habitantes da cidade em que trabalha. O mandamento disposto no
artigo 6º da Lei 10826/2003 é antagônico ao mandamento constitucional que diz:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
Destarte, a violência é algo impregnado em nossa sociedade, seja nos grandes
centros urbano ou em pequenas cidades. E o armamento dos guardas municipais é
imprescindível, independentemente do número populacional, para a efetiva prestação do
serviço público, sem pôr em risco a própria vida, uma vez que, a vida dos guardas
municipais das grandes metrópoles tem o mesmo valor constitucional do que a vida desses
servidores das cidades com menos de cinquenta mil habitantes
Assim, podemos asseverar que o uso da força para a resolução de conflitos é
completamente legítimo, desde que, exauridas todas as possibilidades de negociação,
persuasão e mediação. Portanto, os agentes de segurança pública não devem disparar
armas de fogo contra as pessoas, exceto, quando tratar-se de legítima defesa própria ou
de terceiro contra perigo iminente de morte ou lesão grave.
O agente de segurança pública estará imbuído de legalidade quando sua ação for
proporcional à gravidade da ocorrência, para tanto, deverá observar os princípios da
legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. O artigo 23 do
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Código Penal Brasileiro legitima tal ação respaldando o agente através das excludentes de
ilicitude:
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
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III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular
de direito. Excesso punível
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo,
responderá pelo excesso doloso ou culposo.
Nessa mesma linha de pensamento, o autor Ventris expõe:

Não é por acaso que a Guarda Municipal está inserida no Título V da
Constituição Federal, no qual é tratado da Defesa do Estado e das
Instituições Democráticas. Eis a missão!
Falhando os órgãos que devem zelar pela Soberania do Estado, o
próprio Estado é colocado em xeque!
[...]
A missão fundamental das Guardas Municipais é garantir ao cidadão
o acesso ao serviço público municipal com segurança, e possibilitar
o exercício dos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal e nos termos do art. 5, §2º da CF nos tratados
internacionais subscritos pelo Brasil. (VENTRIS, 2010, p.42).
Portanto, conforme dispõe esse artigo, é legitima tal ação respaldando o agente
através das excludentes de ilicitude, observado a necessidade, legitima defesa e o estrito
cumprimento do dever legal. Dessa maneira, os servidores da segurança pública estarão
respaldados da legalidade quando sua ação for proporcional ao ato.
Ainda assim, é importante frisar que a utilização do armamento letal requer um
treinamento específico, assim como, uma avaliação da saúde mental do agente. Desta
forma, não será um impeditivo para a concessão do uso deste equipamento de trabalho,
pois da mesma maneira que ocorre um treinamento para o uso de armas não letais (como

199

www.conteudojuridico.com.br

as armas de choque), o uso de algemas e tonfas, os agentes poderão fazer treinamentos
para o manuseio de armas letais.
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Nesse ponto de vista, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende:

EMENTA. RECURSO DE “HABEAS CORPUS” “EX-OFFICIO”. PORTE DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR GUARDAS MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DESIGUAL, PELA LEGISLAÇÃO,
DESARRAZOADO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL RECONHECIDA
POR DECISÃO UNÂNIME DO E. ÓRGÃO ESPECIAL. CARÁTER
VINCULANTE E IMPERIOSA OBEDIÊNCIA AO JULGADO. REEXAME
NECESSÁRIO IMPROVIDO.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6º, inciso IV, da Lei
10.826, de 22.12.2003, alterada pela MP 157, de 23.12.2003. Proibição
de Porte de Arma a Guardas Municipais de municípios com menos
de 50 mil habitantes. Afronta ao princípio da isonomia. Ausência de
razão justificadora do tratamento desigual Incidente cuja
procedência se proclama. A Lei 10.826/03 vedou o uso de arma de
fogo e excepcionou a Guarda Municipal dos municípios com mais de
250 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, quando em
serviço. A Medida Provisória 157/03 alterou o inciso IV do artigo 6º
da Lei 10.826/03 para ampliar a exceção, agora a contemplar a
Guarda Municipal dos municípios com mais de 50 mil habitantes.
Nenhum critério racional justifica a exclusão dos municípios com
menos de 50 mil habitantes, igualmente sujeitos à nefasta e crescente
violência e submetidos a delinquência de idêntica intensidade à de
qualquer outro aglomerado urbano. Nítida violação do princípio da
isonomia, a fulminar a norma e a determinar sua exclusão do
ordenamento, nas vias próprias cometidas ao Supremo Tribunal
Federal. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.139.191-0/0-00. São
Paulo. Órgão Especial, Rel.: Des. Renato Nalini, v.u., 29.11.2006). (TJSP - REEX: 00084704520128260278 SP 0008470-45.2012.8.26.0278,
Relator: Luís Soares de Mello, Data de Julgamento: 05/03/2013, 4ª
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2013).
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4. HISTÓRICO DO PORTE DE ARMA NO BRASIL
O histórico da iniciativa do desarmamento no Brasil, teve início nos anos 90, quando
a pauta de discussões de autoridades, estudiosos e agentes da segurança pública era sobre
o controle de armas de fogo no Brasil.
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Logo adiante, uma comissão mista formada por deputados federais e senadores
analisou todos os projetos que falavam sobre o tema nas duas casas e reescreveram uma
lei conjunta: o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), sancionado em dezembro
de 2003, pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Em vista disto, o objetivo do Estatuto foi regulamentar o registro, a posse, o porte e
a comercialização de armas de fogo e munição no Brasil. Adotando critérios mais rigorosos
para o controle das armas, dificultando o acesso do cidadão comum ao porte. Além disso,
aconteceram campanhas de desarmamento, com o objetivo de mobilizar a sociedade
brasileira para a retirada de circulação do maior número possível de armas de fogo, com o
objetivo da redução da violência no país.
Dessa maneira, cabe ressaltar, em outubro de 2005, foi realizado, no país, um
referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições. Na ocasião,
o eleitorado brasileiro respondeu, por meio da urna eletrônica, se o comércio de armas e
munições deveria continuar existindo no território nacional ou, ao contrário, se esse
comércio acabaria por aqui.
Dessa maneira, a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas
- Sinarm, define crimes e dá outras providências:
Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em
todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º
desta Lei.
§ 1º Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação
mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.
§ 2º Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste
artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Assim, o Estatuto do Desarmamento estabeleceu regras e requisitos que devem ser
cumpridos se uma pessoa quiser possuir uma arma, dessa forma, tais requisitos, em sua
maioria, estão previstos no artigo 4º do Estatuto, vejamos:
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Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado
deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes
requisitos:
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões
negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal,
Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito
policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios
eletrônicos;
(Redação dada pela Lei nº 11.706, de
2008)
II – Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e
de residência certa;
III – Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no
regulamento desta Lei.
Além do mais, houve algumas mudanças no Brasil no que tange ao assunto, o atual
Presidente, Jair Bolsonaro, assinou um decreto nos primeiros dias de seu mandato em
2019, no qual o posse de armas foi flexibilizado porque a “comprovada necessidade” para
uso de armas de fogo, antes não especificada no Estatuto do Desarmamento, foi descrita
e abarcou um percentual importante da população.
Sendo assim, ficou permitida a posse de armas para moradores de áreas urbanas de
estados, além de áreas rurais, o que abarca todo o território nacional, em que os índices
anuais de homicídio superam a taxa de 10 a cada 100 mil habitantes. Além do mais, a posse
também foi liberada para servidores públicos que exercem funções com poder de polícia
e proprietários de estabelecimentos comerciais ou industriais. O decreto também
aumentou a validade de registro de armas passou de 5 para 10 anos.
Dessa forma, a medida, foi a primeira a flexibilizar e facilitar a posse de armas no
Brasil nas últimas décadas. Segundo o promotor, Fábio Bechara professor do Mackenzie e
especialista em segurança pública, quanto mais regulada for a posse de armas, melhor o
controle do governo, tendo em vista que a medida não foi tão transformadora, pois o
promotor acredita que o decreto apenas trouxe uma objetividade maior ao que já era
determinado no Estatuto de 2003.
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5. PORTE DE ARMA PARA TODAS AS GUARDAS MUNICIPAIS E DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu
medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5948 para autorizar
suspender os efeitos de trecho da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) que proíbe
o porte de arma para integrantes das guardas municipais de munícipios com menos de 50
mil habitantes e permite o porte nos municípios que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes
apenas quando em serviço.
Com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade, o relator disse que é
preciso conceder idêntica possibilidade de porte de arma a todos os integrantes das
guardas civis, em face da efetiva participação na segurança pública e na existência de
similitude nos índices de mortes violentas nos diversos municípios.
A ação foi ajuizada pelo partido Democratas, que sustenta que a norma dispensou
tratamento desigual e discriminatório entre os diversos municípios da Federação, em
evidente afronta aos princípios constitucionais da igualdade e da autonomia municipal.
A medida cautelar determina a suspensão da eficácia da expressão “das capitais dos
Estados e com mais de 500 mil habitantes”, constante no inciso III; e do inciso IV, que
autoriza o porte por integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50
mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço, ambos do artigo 6º da Lei
10.826/2003.
Nesse mesmo seguimento, o Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu: “Por maioria
de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que todos os integrantes
de guardas municipais do país tenham direito ao porte de armas de fogo,
independentemente do tamanho da população do município. Na sessão virtual concluída
em 26/2, a Corte declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei
10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo de acordo com o
número de habitantes das cidades”.

Sendo assim, a atividade da Guarda Municipal visa à manutenção da ordem pública.
Quando não houver meios de impedir a prática do ilícito penal, deve reprimi-lo, vez que, a
atuação dos agentes deve estar voltada, também, para a defesa dos direitos dos munícipes,
mas isso não impede o legítimo uso da força que deve estar distante da arbitrariedade e
do abuso. Dessa forma, os municípios que constituem Guardas Municipais estão mais
preparados para a proteção dos cidadãos e contenção da criminalidade. De maneira que a
efetiva atuação da Guarda Civil Municipal perante a sociedade é de suma importância para
os municípios.
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6.CONCLUSÃO
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Diante do exposto, é fundamental que as Guardas Municipais sejam todas armadas,
tendo em vista que para o seu funcionamento e combate ao crime é essencial. Além disso,
é um órgão do Estado e para os criminosos, não faz diferença se é guarda ou polícia, para
os meliantes não há distinção de uniformes, o intuito do criminoso é tão somente concluir
o seu delito pretendido.
Dessa maneira, é possível observar nos noticiários que a onda de violência que
assola o país é devastadora, não importa se é em grandes capitais ou em pequenos
Municípios. A violência que assola as comunidades brasileiras demanda uma maior
participação dos Municípios no que se refere ao modelo de segurança pública implantado
nesse âmbito. Visto que, o modelo de segurança imposto aos Estados membros e a União
encontra-se defasado.
Sendo assim, a atuação dos Municípios efetiva-se através da criação e manutenção
das Guardas Municipais, o que não caracteriza usurpação de função, devido ao aparato
legislativo demonstrado neste artigo. Aquelas instituições de caráter civil tem a função da
proteção municipal, seja de bens, serviços e instalações públicos, como da própria vida dos
munícipes.

A utilização das Guardas nos mais diversos tipos de policiamento justifica o título
de um ente de segurança pública comunitário, pois sempre está mais próximo dos
acontecimentos da comunidade, por conviver nas cidades. A função das Guardas não se
restringe ao caráter patrimonial, bem como preceitua a lei 13.022/2014. Esta que delegou
competências inerentes àquelas instituições corroborando, assim, o Poder de Polícia que
lhes cabe. Insta salientar, que a inovação atribuída por esta lei trouxe maior estabilidade à
instituição Guarda Municipal, pois, anteriormente a publicação desta não havia uma
padronização, fazendo com que cada Município dispusesse da maneira que lhe coubesse.
Apesar da lei em tese trazer grande novidade para o ordenamento jurídico, há que
se ressaltar que ela foi omissa em algumas disposições, por exemplo, no que se refere ao
armamento das Guardas Municipais deixando que outra lei, Lei 10.826 de 2003, dispusesse
a respeito. Insta salientar, que a hodierna lei 13.022/14 deveria rever as necessidades atuais
dessas instituições no combate à criminalidade e proteção da sociedade. Outro ponto
omisso, concerne ao termo ostensividade, uma vez que, o dispositivo legal se refere apenas
ao termo “preventivo”, mas, não há possibilidade de as Guardas Municipais exercerem as
atribuições que lhe são conferidas sem que seja feito um trabalho ostensivo.
Assim, podemos salientar que a tendência municipalista de segurança pública
ganhou mais espaço com a publicação do Estatuto das Guardas Municipais, ressaltando a
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necessidade de sua criação para o combate à violência atual, para a proteção de bens,
serviços e instalações e, principalmente, para a proteção de vidas.
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RESUMO: O presente artigo tem como propósito analisar a repercussão dos escândalos
envolvendo o vazamento de dados pessoais, em especial de usuários de serviços online, e
qual seria o regime de responsabilização das empresas por esses incidentes de segurança
no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Com esse propósito, primeiro são
tecidas algumas considerações gerais acerca da tutela da privacidade na sociedade da
informação, na qual os dados pessoais se tornam uma moeda de troca para os novos
modelos de negócios. Na sequência são analisadas as normas brasileiras que dizem
respeito ao direito à privacidade e à proteção de dados, assim como os princípios que
devem reger as operações de coleta, armazenagem e tratamento de dados. Por fim,
discute-se as peculiaridades do regime de responsabilização das empresas em caso de
violação de dados.

Palavras-chave: vazamento de dados; responsabilidade civil; privacidade.
ABSTRACT: The purpose of this paper is to discuss the outcomes of the scandals involving
breaches of personal data – especially of users of online services – and the corporate
accountability regime under the Brazilian General Data Protection Law. To this end, we
start by making general remarks about the protection of privacy in the information
society, in which personal data become a bargaining chip for new business models. After
that, we analyze the rules regarding the right to privacy and data protection, as well as
the principles of data collection, storage and processing. Finally, we discuss the
peculiarities of the civil liability regime for data breaches.
Key-words: data breach; civil liability; privacy.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. PROTEÇÃO DE DADOS: UM NOVO CONTORNO DA
TUTELA DA PRIVACIDADE NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. 3. LGPD: PANORAMA
NORMATIVO E PRINCIPIOLÓGICO. 4. REPONSABILIDADE OBJETIVA EM INCIDENTES DE
VAZAMENTO DE DADOS. 5. CONCLUSÃO. 6. REFERÊNCIAS.
1.INTRODUÇÃO
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Cada vez mais conduzimos nossas vidas online. De acordo com o Relatório
Dividendos Digitais, produzido pelo Banco Mundial, o número de usuários da internet mais
do que triplicou em uma década (WORLD BANK, 2016, p. 2). Vivenciamos, hoje, a “Internet
das Coisas” (“Internet of Things”), estágio no qual os próprios objetos materiais
converteram-se em formas de captar e transmitir dados. Certo é que a revolução digital
trouxe uma ampla gama de benefícios para a sociedade: as pessoas podem se comunicar
facilmente de qualquer lugar no mundo, as transações e os custos de transporte foram
reduzidos, boa parte da população mundial conta com amplo acesso à informação e os
consumidores podem desfrutar de uma maior variedade de opções em termos de
quantidade e preço (WROBEL, 2014, p. 62).
No entanto, a economia digital e suas novas tecnologias também trouxeram riscos
nunca antes visualizados. Dados podem ser coletados, processados e interligados de forma
muito expandida, a partir de um processo denominado big data (MANTELERO, 2017, p.
02). A partir disso, muitas empresas constroem modelos de negócios apoiados na
exploração econômica dos dados pessoais, a exemplo dos sites de relacionamento, search
engines e outras aplicações para dispositivos móveis. Desse modo, na “sociedade da
informação” (CASTELLS, 2000, p. 25), o acesso a perfis e informações pessoais dos usuários
tornou-se o maior capital existente e desejável pelos Estados e empresas mundiais
(SCHERKERKEWITZ, 2016, p. 25) sendo os dados pessoais considerados como “o novo
petróleo”.
Os dados parecem ser a outra metade do sinalagma contratual entre usuário e
provedor, configurando-se como moeda de acesso a serviços aparentemente gratuitos.
Esses dados são utilizados para diversas finalidades, como o fornecimento de serviços
personalizados e marketing/advertising – o que implica em novos riscos para a
personalidade e privacidade do titular dos dados (REDING, 2010, p. 04). Os escândalos de
vazamento de dados demonstraram que os usuários em geral desconhecem as finalidades
dadas aos seus dados, tampouco compreendem a forma pela qual seus dados são
coletados e protegidos, sendo que o clique em “eu aceito” ao final dos termos e condições
tornou-se meramente automático.
A preocupação com a proteção de dados ganhou repercussão mundial
especialmente com o escândalo envolvendo a transferência irregular de dados pessoais de
usuários da rede social Facebook à uma empresa de consultoria chamada Cambridge
Analytica, que atuou na campanha eleitoral do ex-presidente americano Donald Trump.
Esse compartilhamento indevido de dados violou a privacidade de mais de 87 milhões de
usuários, que não tinham conhecimento a respeito da forma em que seus dados estavam
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sendo utilizados. Por meio de um aplicativo que serviria para determinar aspectos da
personalidade a partir de uma série de perguntas, a empresa obteve os dados dos usuários
que responderam ao quiz e também dos amigos dessas pessoas, e, assim, conseguiu
direcionar ações de publicidade a segmentos específicos da população. O Facebook ainda
consentiu que a maioria de seus quase 2 bilhões de usuários poderiam ter seus dados
indevidamente acessados.
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Além do caso do Facebook, houveram outras inúmeras ocorrências de vazamento
de dados pessoais. Por exemplo, a Uber sofreu vazamento de dados de mais de 27 milhões
de usuários e 600 mil motoristas, a Netshoes teve os dados de quase 2 milhões de clientes
expostos na internet.
Tendo em vista esse novo contexto, a tendência mundial é de elaboração de leis
específicas para tratar a proteção de dados pessoais (SOUZA; LEMOS, 2016, p. 68). No
Brasil, a exemplo da GDPR da União Europeia, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de
Dados em 14 de agosto de 2018 (Lei 13.709/2018 ou “LGPD”). Entre os dois diplomas,
entretanto, há divergências muito relevantes, sendo uma delas o regime da
responsabilidade civil dos agentes de proteção de dados. Este artigo pretende justamente
responder a questão de qual seria o regime de responsabilidade civil das empresas em
incidentes de vazamento de dados pessoais no Brasil, no âmbito da nova legislação.
Para tanto, pretendemos discorrer sobre a privacidade e o dever de segurança no
tratamento de dados pessoais. Na primeira parte deste artigo, abordaremos a emergênica
da disciplina da proteção de dados pessoais como desdobramento do direito à
privacidade. Em seguida, analisaremos o arcabouço normativo da LGPD e sua proximidade
com outros diplomas protetivos. Por fim, verificaremos algumas especificidades do regime
de responsabilidade civil aplicável.
2.PROTEÇÃO DE DADOS: UM NOVO CONTORNO DA TUTELA DA PRIVACIDADE NA
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais define, como o seu objetivo e um de seus
fundamentos, a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A proteção de dados é
compreendida, portanto, como uma projeção de direitos fundamentais já consagrados,
podendo ser explicada, principalmente, na esfera dos direitos da personalidade, que são
herdeiros do direito à privacidade (DONEDA, 2011, p. 95). Relaciona-se com a proteção da
vida privada e da intimidade (art. 5º, X, da CF), da inviolabilidade do sigilo de dados (art.
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5º, XII, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e contra a discriminação
(art. 3º, IV, da CF), como expressões da liberdade e da igualdade da pessoa humana.
Observa-se que o direito à privacidade, classicamente considerado como o “direito
de ser deixado só”, conceito introduzido por Warren e Bradeis (1980) no famoso artigo
“The right to privacy”, passou por uma transformação juntamente com as relações sociais
e econômicas. No âmbito da sociedade da informação, o direito à privacidade passa a ser
entendido como o direito ao controle de dados por parte de seu titular (RODOTÀ, 2008, p.
98) e o direito a distinguir quais dados poderão estar disponíveis a terceiros, sendo um
aspecto da autodeterminação informativa do usuário (Recht auf Informationelle
Selbstbestimmung) (MARQUES; MUCELIN, 2019). Isso é especialmente importante porque,
no universo digital, as pessoas não mais são reconhecidas de forma direta, mas mediante
a representação de sua personalidade, construída por meio da agregação de dados
isolados e fragmentos de informação aparentemente irrelevantes, que revelam inúmeros
aspectos da personalidade de um indivíduo. A tecnologia do big data permite que
comportamentos sejam previstos de forma muito precisa, possibilitando a criação de
mecanismos que visam manipular os impulsos consumidores.
A acentuada vulnerabilidade do ciberconsumidor levou Susanne Lace (2005) a
cunhar a expressão “consumidor de vidro” (glass consumer) para se referir às forças
transformadoras da sociedade, que acabam por criar uma verdadeira “prisão de vigilância
máxima”, implicando fragilização nas relações sociais. Ainda em decisão do STJ de 1995,
referente ao Recurso Especial n. 22.337/RS, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar caracterizava
essa relação entre o tratamento de dados pessoais e controle:
A inserção de dados pessoais do cidadão em bancos de
informações tem se constituído em uma das preocupações do
Estado moderno, onde o uso da informática e a possibilidade de
controle unificado das diversas atividades da pessoa, nas múltiplas
situações de vida, permitem o conhecimento de sua conduta
pública e privada, até nos mínimos detalhes, podendo chegar à
devassa de atos pessoais, invadindo área que deveria ficar restrita à
sua intimidade; ao mesmo tempo, o cidadão objeto dessa
indiscriminada colheita de informações, muitas vezes, sequer sabe
da existência de tal atividade, ou não dispõe de eficazes meios para
conhecer o seu re- sultado, retificá-lo ou cancelá-lo. E assim como
o conjunto dessas informações pode ser usado para fins lícitos,
públicos e privados, na prevenção ou repressão de delitos, ou
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habilitando o particular a celebrar contratos com pleno
conhecimento de causa, também pode servir, ao Estado ou ao
particular, para alcançar fins contrários à moral ou ao Direito, como
instrumento de perseguição política ou opressão econômica. A
importância do tema cresce de ponto quando se observa o número
imenso de atos da vida humana praticados através da mídia
eletrônica ou registrados nos disquetes de computador.

Assim, evidencia-se a necessidade de regras que disciplinem a coleta, o
tratamento e a transferência de dados pessoais, como forma de coibir abusos e
contingenciar riscos, assegurando o direito à privacidade e ao livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa humana.
3.LGPD: PANORAMA NORMATIVO E PRINCIPIOLÓGICO
No âmbito de aplicação da LGPD, os dados objetos de tutela são aqueles relativos
a uma pessoa identificada ou identificável (art. 5º, I), isto é, dados que possam ser
identificados, direta ou indiretamente, por determinados dados, como o nome, números
de identificação, dados de localização, identificadores virtuais de identidade física,
fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social (art. 4º) . A exceção feita pela
norma, portanto, é com relação aos dados anonimizados, ou seja, aqueles que, mesmo
depois do tratamento, não são passíveis de identificar determinado indivíduo. Da mesma
forma, a Lei estabelece uma definição bastante ampla de tratamento de dados, como “toda
operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” (art. 5º, X).
O interessado em tratar dados, desenvolver ou dar seguimento a um negócio que
envolva a coleta e tratamento de dados deve compreender e implementar os fundamentos
e princípios que regem o tema. O art. 6º da Lei ressalta o princípio da boa-fé, do qual
decorrem os princípios da (i) finalidade; (ii) adequação; (iii) limitação do tratamento de
dados ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades; (iv) garantia, aos
titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem
como sobre a integralidade de seus dados pessoais; (v) qualidade dos dados (garantia de
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados); (vi) transparência; (vii) segurança;
(viii) adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de
dados pessoais; (ix) impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios
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ilícitos ou abusivos; e (x) responsabilização e prestação de contas, ou seja, o agente precisa
demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas
medidas.
Estes princípios deverão guiar a conduta das empresas que coletam e tratam, de
qualquer forma, dados pessoais. Nesse sentido, é relevante destacar que, com relação à
minimização dos dados, os princípios da Lei impõem que sejam coletados apenas dados
mínimos para a finalidade do serviço a ser prestado ou produto. Isso se aplica, também, às
autoridades, ainda que nesses casos se dispense o consentimento expresso do tratamento
(art. 7º). Esse conceito deve ser incorporado desde a concepção do serviço ou produto a
ser ofertado (privacy by design), devendo o controlador sempre questionar se a coleta de
determinado dado é necessária e para qual finalidade, na medida em que, inexistindo
finalidade clara e adequada, o tratamento poderá ser considerado abusivo.
Na mesma esteira da minimização, mesmo em hipóteses de dispensa de
consentimento inequívoco, os dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades
específicas para as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, e o
tratamento não pode estar dissociado daquilo que o titular razoavelmente espera ao
fornecê-lo. Deve-se adotar a privacidade “por padrão” (privacy by default) e observado o
princípio da informação: a privacidade deve ser a configuração padrão dos sistemas, sendo
o tratamento e compartilhamento a exceção, que deve ser devidamente informada e
consentida pelo titular dos dados. Ressalva-se que o consentimento não é a única forma
de legitimar o tratamento, conforme se depreende do artigo 7º da LGPD, no entanto,
quando exigido, o consentimento deve ser inequívoco, isto é, o titular deve ser informado
e ter conhecimento, de forma inequívoca, da existência, dos procedimentos e finalidade
do tratamento, bem como para quem serão divulgados e transmitidos os seus dados.
Ainda, o titular tem o direito de retificar os dados, revogar o consentimento e mandar
apagá-los. Assim, não há mais possibilidade de concordância genérica ao final da página,
de forma a vincular o consentimento a todos os itens à prestação do serviço ou
fornecimento do produto.
Desse modo, a LGDP equaliza a assimetria no mercado informacional, propiciando
ao cidadão mais autonomia no que diz respeito ao controle e gerenciamento de seus
dados, consoante com o direito à autodeterminação informacional e o livre
desenvolvimento da personalidade, que constituem um instrumento valioso contra a
discriminação e a favor da igualdade e da liberdade (MORAES, 2010, p.141).
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A legislação de proteção de dados assegura um arcabouço normativo que objetiva
garantir o tratamento dos dados pessoais de modo compatível aos direitos dos titulares
dos dados, evitando seu tratamento sem observância das exigências legais, assim como a
prevenção de riscos inerentes à atividade (MIRAGEM, 2019, p. 12). Os agentes de
tratamento de dados serão penalizados por violações ao dever de segurança, definido
como a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais
de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão (arts. 6º, VII, e 46 da LGPD).
Ainda, conforme os artigos 50 e 51 da LGPD, a governança e boas práticas serão um
filtro para a delimitação dos riscos abarcados pelo regime de responsabilidade civil:
Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas
competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente
ou por meio de associações, poderão formular regras de boas
práticas e de governança que estabeleçam as condições de
organização, o regime de funcionamento, os procedimentos,
incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de
segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os
diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os
mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros
aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.
§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o
operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos
dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a
gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de
dados do titular.
§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do
caput do art. 6º desta Lei, o controlador, observados a estrutura, a
escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos
dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os
titulares dos dados, poderá:
I - implementar programa de governança em privacidade que, no
mínimo:
(...)
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II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em
privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da
autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover
o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de
forma independente, promovam o cumprimento desta Lei.
§ 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser
publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas
e divulgadas pela autoridade nacional.

Art. 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões
técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados
pessoais.
Assim, exige-se um compliance efetivo, com demonstração, dentre outros fatores,
do comprometimento dos agentes de tratamento na adoção de novos procedimentos e
políticas internas, de modo adequado à supervisão e mitigação dos riscos envolvendo o
tratamento de dados. Impõe-se, nesse cenário, um novo dever para a operacionalização
protetiva dos dados pessoais enquanto dimensão positiva do direito fundamental à
privacidade: a devida diligência (due diligence) (DRESCH, 2019, p. 81).
Importante observar que, a exemplo do que ocorre na União Europeia, em
cumprimento ao GDPR, a adoção de padrões de boas práticas e programas de governança
serão levadas em consideração para obtenção de certificações pelas empresas, como
também para redução e minimização das sanções administrativas. Ainda, em caso de
incidente de segurança, surge a obrigação para o controlador de comunicar a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANDP), que pode determinar, conforme o caso, a adoção
de medidas para mitigar os efeitos do incidente ou a ampla divulgação para a sociedade
(art. 48). Além disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disporá sobre padrões
técnicos mínimos, considerando a natureza das informações tratadas e as características
do tratamento, e o controlador deverá garantir a proteção de dados mesmo após o término
do tratamento.
Notamos que a LGPD trouxe unidade e transparência ao ordenamento jurídico
brasileiro, incorporando regras características da legislação pátria ao mesmo tempo em
que traz elementos do regulamento europeu. Em seu art. 64, notadamente inspirado no
art. 7º do CDC (Lei 8.078/90) relativo ao diálogo das fontes, firma a conclusão de que os
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normas do ordenamento jurídico, devendo ser cumulados e compatibilizados pelo
intérprete.
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Nesse sentido, mister traçar algumas considerações a respeito das normas já
vigentes no quadro legislativo brasileiro. Observamos que temos, além das disposições
constitucionais que se relacionam com o direito à proteção de dados (art. 5º, XI e XIII da
CF), o Código Civil brasileiro (Lei 10.406/2002) prevê uma abertura à proteção de dados ao
tratar dos direitos à personalidade e inviolabilidade da vida privada e o Código de Defesa
do Consumidor prevê que o consumidor deve ser avisado por escrito a respeito da coleta
para abertura de fichas e cadastros, garantindo, também, o acesso às informações pessoais,
a sua correção e eventual atualização (artigo 43). Nesse mesmo intuito, a Lei do Cadastro
Positivo conceitua o banco de dados enquanto instrumento intrinsecamente relacionado
ao risco financeiro da empresa (art. 2º, I) para formação do histórico de crédito do
consumidor, merecendo destaque a norma proibitiva de registro de informações
excessivas e sensíveis (art. 3º, §3º), que também tem regime especial na LGPD. Ainda, a Lei
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2012), embora trate da publicidade de dados
relacionados às atividades públicas, em seu art. 31 demonstra a necessidade de cautela no
tratamento de informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e dignidade.
O Marco Civil da Internet (Lei 12.965) estabelece padrões mínimos de segurança e sigilo a
serem adotados pelos provedores de aplicação com relação aos registros, dados pessoais
e comunicações privadas de seus usuários. A proteção de dados pessoais é fixada como
princípio da disciplina do uso da internet (art. 3º, III) e o consentimento expresso, que
deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais, é condição para
“coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais” (art. 7º, IX). É estabelecido,
também, o direito à “exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a
determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as
partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei” (art.
7º, X).
Com a aplicação do método do diálogo das fontes (MARQUES, 2012, p. 17), temos
que o tratamento de dados realizados com a finalidade direta ou indireta de fomentar a
atividade econômica do fornecedor no mercado de consumo, submete-se à incidência, em
comum, do CDC e da LGPD. E, quando tais operações se realizem por intermédio da
internet, incidirá também o Marco Civil da Internet, devendo ser compatibilizadas as
normas das respectivas legislações.
4.REPONSABILIDADE OBJETIVA EM INCIDENTES DE VAZAMENTO DE DADOS
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Conforme visto, a LGPD estabelece uma obrigação central aos agentes de
tratamento, qual seja, a adoção das medidas de segurança, técnicas e administrativas,
adequadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e incidentes de
vazamento de dados, também chamados de data breach, que são entendidos como “uma
violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a
alteração, a divulgação ou o acesso, não autorizados, a dados pessoais transmitidos,
armazenados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento”.

Em incidentes de vazamento de dados, a consideração da responsabilidade dos
agentes leva em conta a natureza da atividade de tratamento de dados, que é restringida
às hipóteses com fundamento legal (art. 7), devendo compreender apenas dados
estritamente necessários (princípio da finalidade, art. 6, III) e ser adequada e proporcional
em relação à sua finalidade (art. 6, II). Observa-se que o regulamento tem como um de
seus fundamentos principais a diminuição do risco, partindo da premissa de que o
tratamento de dados apresenta risco intrínseco aos seus titulares. Assim, justifica-se a
opção por um regime de responsabilidade objetiva no art. 42 da LGDP, que vincula a
obrigação de reparação do dano ao exercício de atividade de tratamento de dados
pessoais.
O regime ainda prevê especificações quanto à responsabilidade de determinados
agentes, conceituados nos incisos VI e VII do art 5º: o controlador (“pessoa natural ou
jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais”) e o operador (“pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador”).
O operador somente será responsabilizado por atos que cometa e que sejam contrários à
Lei ou às instruções que lhe sejam fornecidas pelo controlador, casos nos quais aplica-se
o regime de responsabilidade solidária entre controlador e operador. Ao controlador,
portanto, cabe a responsabilidade nas demais hipóteses.
Para a apuração da responsabilidade, a existência de governança e de uma política
de gestão de risco de dados terá substancial relevância, pois, de acordo com o art. 43, os
agentes de tratamento não serão responsabilizados quando provarem: (i) que não
realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído; (ii) que, embora tenham
realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à
legislação de proteção de dados; ou (iii) que o dano é decorrente de culpa exclusiva do
titular dos dados ou de terceiro.
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Ressalta-se que o tratamento de dados será considerado irregular quando deixar de
observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar,
consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: (i) o modo pelo qual o tratamento
de dados é realizado; (ii) o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; (iii) as
técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.” (art.
44). Aqui, a técnica legislativa empregada na LGPD aproxima-se daquela adotada pelo CDC
ao disciplinar o regime do fato do produto e do serviço, em especial na definição dos
critérios a serem considerados para determinação do atendimento ao dever de segurança.
Observa-se que o legislador estabeleceu um critério geral de imputação lastreado
na verificação e demonstração do defeito, manifestado na quebra de legítimas expectativas
quanto à segurança dos processos de coleta, tratamento e armazenagem de dados. Exigese a verificação do nexo de causalidade do dano, qual seja, a falha do controlador ou do
operador, contudo, é irrelevante se falha se dá por dolo ou culpa, sendo apenas sua
constatação suficiente para atribuição da responsabilidade, inclusive com a possibilidade
de inversão do ônus da prova em favor do titular dos dados, nas mesmas hipóteses de
hipossuficiência e verossimilhança aplicáveis no âmbito das relações de consumo (art. 42,
§ 2º, da LGPD).

Conforme explicitado no art. 45 da LGPD, às relações de consumo se aplicarão as
condições de imputação e excludentes de responsabilidade estabelecidas pelo regime do
fato do produto ou do serviço (art. 14 do CDC). Nesse sentido, Bruno Miragem (2012, p.
535) ensina que a falha de segurança ou má prestação do serviço que gere danos ao
consumidor “induz a uma verdadeira presunção de existência do defeito, cuja prova em
contrário é exigida do fornecedor, para efeito de eximir-se da responsabilidade”, cabendo,
vis-à-vis, a inversão do ônus da prova. A violação do dever de segurança, portanto, implica
na responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados, sendo as hipóteses de
vazamento de dados espécie de risco inerente à atividade de tratamento de dados, ou seja,
fortuito interno, situação que não é apta a afastar a responsabilidade dos respectivos
controladores de dados. Neste caso, controlador e operador respondem solidariamente,
assim como todos os fornecedores que venham intervir ou ter proveito do tratamento de
dados do qual resulte dano ao consumidor, incluindo o
encarregado (MIRAGEM, 2019,
p. 27).
No que toca aos provedores de aplicações de internet, principais envolvidos em
escândalos de vazamento de dados, a relação usuário-provedor é caracterizada como de
consumo, uma vez que, conforme o artigo 3º, § 2º, do CDC, são serviços “qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”. Conforme visto, embora o
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provedor de aplicação seja aparentemente gratuito, ele é oneroso mesmo que de maneira
indireta, uma vez que a coletividade ou o próprio usuário paga através de seus dados
(MARQUES, 2016). Em outras palavras, o provedor aufere lucros com a criação de uma base
de dados de seus usuários que é comercializada, geralmente, para fins publicitários e/ou
ilegítimos.
Nesse sentido, é sedimentado o entendimento da doutrina e da jurisprudência em
relação à desnecessidade de remuneração direta, tendo o STJ decidido que “para a
caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor
mediante remuneração obtida de forma indireta” (BRASIL, 2004), sendo que o fato de o
serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito não desvirtua a relação
de consumo, devendo a expressão “mediante remuneração”, constante do artigo 3º, § 2º,
do CDC, ser interpretada “de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do
fornecedor” (BRASIL, 2012).
No polêmico caso de uso irregular de dados pela empresa Cambridge Analytica, o
Facebook, apesar de não ter tido envolvimento direto, é também responsável por permitir
que dispositivos de terceiros tenham acesso irrestrito aos dados de seus usuários,
utilizando de brechas nos termos de adesão e permissão, que, por serem tão extensos e
terem caráter técnico, geralmente não são lidos. Nos Estados Unidos, a Federal Trade
Commission multou o Facebook ao pagamento de 5 milhões de dólares e determinou
restrições de privacidade e novas práticas de governança e compliance para a empresa. No
Brasil, a atuação da Cambridge Analytica deu ensejo a instauração de um inquérito civil por
parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para apurar o uso de
dados pessoais de cidadãos brasileiros sem o seu consentimento, considerando este caso
como um dos maiores incidentes de falha de segurança no mundo. Nesse aspecto, a
atuação do MPDFT merece destaque pela criação de uma comissão de proteção de dados
pessoais, a primeira no país a tratar especificamente sobre o assunto. Agora, com a criação
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esta ficará encarregada de fiscalizar o
tratamento de dados e de sancionar o descumprimento à legislação, de regulamentar
hipóteses não especificadas na legislação, de orientar a sociedade sobre a aplicação da Lei
e de receber demandas sobre violações às normas de proteção de dados.
Até então, casos de vazamento de dados pessoais foram resolvidos em litigâncias
esparsas pelo país. Temos, por exemplo, o caso do aplicativo Lulu, que foi disponibilizado
no mercado brasileiro no dia 20 de novembro de 2013, e, em poucas semanas, tornou-se
um dos aplicativos para smartphones mais baixados nas lojas virtuais. O aplicativo coletava
informações públicas dos perfis dos participantes e atribuía notas às suas características
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físicas e personalidade, permitindo que usuários comentassem, anonimamente, os perfis
de cada um, muitas vezes submetendo a pessoa a constrangimento público sem o seu
conhecimento. Levados a examinar a matéria em processos judiciais que reclamavam
indenização, em 2014, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça
do Paraná responsabilizaram solidariamente o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e o
Luluvise Incorporation, pela violação do direito dos titulares dos perfis expostos no
aplicativo. Entenderam que o compartilhamento das informações e o fim atribuído àquelas
expunha excessivamente os indivíduos, que sequer consentiram com a inclusão dos seus
dados naquela rede social, em uma clara violação ao seu direito à autodeterminação
informativa. Ainda que o usuário do Facebook haja ali publicado seus dados pessoais de
maneira voluntária, não se supõe, com isso, que esteja autorizando o uso indiscriminado
dessas informações, notadamente, para uma finalidade tão peculiar como teria sido a do
Lulu.
A violação aos dados pessoais, portanto, atrai a responsabilidade objetiva daquele
que tinha o dever de conservá-los dentro dos limites dos fins para os quais os obteve,
medida de que garante a efetividade dos direitos dos titulares de dados, que têm seus
dados (muitos deles sensíveis) circulando por diversas cadeias de fornecimento distintas,
sem o seu conhecimento.
5.CONCLUSÃO
A nova lei brasileira de proteção de dados pessoais configura-se como uma
expressão da convergência internacional em torno de princípios básicos de proteção de
dados, entre os quais estão a legalidade, a transparência, a adequação e a necessidade.
Vimos que, com os recentes escândalos de vazamento de dados, restou claro que as
pessoas desconheciam a assimetria informacional entre as partes envolvidas nas relações
digitais. Considerava-se, em virtude da presunção de boa-fé que pauta nossas relações,
que o ambiente digital era seguro, com políticas de privacidade idôneas e pautadas pela
cautela no tratamento dos dados fornecidos pelos usuários. Os novos regulamentos
surgem com o objetivo de assegurar o direito à privacidade e restaurar a confiança em
relação às empresas que coletam, tratam e/ou armazenam dados, permitindo, de forma
transparente e segura, o desenvolvimento desse mercado.
Certamente, mesmo com a existência prévia de normas aplicáveis à proteção de
dados no ordenamento jurídico brasileiro, a sanção da LGPD foi um enorme avanço em
nosso marco normativo, uma vez que traz segurança jurídica às empresas que coletam,
tratam e/ou armazenam dados, elencando uma série de direitos, princípios e
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procedimentos que devem ser seguidos para evitar eventual responsabilidade, ao mesmo
tempo em que disponibiliza meios para que o cidadão controle e gerencie seus dados. A
legislação preza pela proatividade na condução de políticas de governança e
procedimentos eficientes, para que haja uma atuação preventiva, de mitigação de riscos,
ao invés de corretiva. A privacidade deve ser a configuração padrão dos sistemas,
automática, sendo o tratamento e o compartilhamento a exceção, quando devidamente
consentida.

Impôs-se às empresas uma obrigação de prevenção, sendo a governança um
parâmetro para a delimitação dos contornos do nexo de causalidade em eventos de
vazamento de dados. Tem-se, em essência, um dever geral de cuidado que se desdobra
em um regime de imputação baseado na verificação e demonstração de uma falha de
segurança (defeito) na prestação dos serviços. Eventual violação, por causar a ruptura de
legítimas expectativas do titular dos dados, conduzirá à responsabilização dos agentes de
tratamento e, no caso das relações de consumo, de todos os fornecedores que venham
intervir ou ter proveito do tratamento de dados. Para fins de comprovação de que a
atividade de tratamento correspondeu com o que o titular poderia esperar, deve ser
mantido um registro completo das operações.
Por todo o exposto, as empresas agora devem aderir a novos padrões de
compliance, adotando políticas de governança aptas a mitigar os riscos advindos dos
processos de coleta, armazenagem e tratamento de dados, devendo exercer o dever de
devida diligência, à luz das técnicas disponíveis, para evitar incidentes de vazamento de
dados e eventual responsabilidade decorrente dos danos causados ao titular de dados,
responsabilidade esta que independerá de culpa.
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RESUMO: A Interceptação de comunicações telefônicas é uma medida cautelar e um
instrumento contributivo para que suceda de maneira eficaz o direito de punir do Estado,
sem transgredir direitos e garantias de proteção constitucional, e é regulamentada pela Lei
9.296 de 1996. Devido a omissão legislativa do Congresso Nacional a respeito dos recursos
disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro contra o indeferimento do pedido de
interceptação telefônica, fora realizada uma análise para aferir qual seria o mais apropriado
para rechaçar a decisão judicial negatória. Embora os institutos de apelação, correição
parcial, recurso em sentido estrito e mandado de segurança sejam cabíveis para
contrarrazoar a denegação do pedido de interceptação telefônica, o recurso mais prudente
a ser utilizado seria o mandado de segurança, haja vista ser o único com a finalidade de
impossibilitar o conhecimento da parte contrária da medida cautelar pleiteada. A
probabilidade de um investigado ter acesso ao desígnio da Polícia Judiciária e/ou
Ministério Público de interceptar suas comunicações comprometeria as investigações,
considerando-se que a parte contrária tomaria todas as precauções para não produzir
provas contra si. Desta forma, o uso dos demais recursos ceifaria o objetivo da persecução
penal.
PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal. Processo Penal. Interceptação Telefônica.
Recursos.
ABSTRACT: The Interception of Telephone communications is a precautionary measure
and a contributory instrument for the effective succession of the State's right to punish,
without violating rights and guarantees of constitutional protection, and is regulated by
Law 9,296 of 1996. Due to the legislative omission of the National Congress in this respect
of the resources available in the Brazilian legal system against the rejection of the request
for telephone interception, an analysis had been carried out to determine which would be
the most appropriate to reject the negative judicial decision. Although the appellate
institutes, partial correction, appeal in the strict sense and writ of mandamus are
appropriate to counter-reason the denial of the request for telephone interception, the
most prudent resource to be used would be the writ of mandamus, as it is the only one for
the purpose to make it impossible for the opposing party to know the requested injunction.
The probability of an investigated having access to the intention of the Judiciary Police
and/or the Public Prosecutor's Office to intercept their communications would compromise
the investigations, considering that the opposing party would take all precautions not to
224

www.conteudojuridico.com.br

produce evidence against them. In this way, the use of other resources would reap the
objective of criminal prosecution.
KEYWORDS: Federal Constitution. Criminal proceedings. Telephone Interception.
Resources.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Interceptação Telefônica. 2. Direito à intimidade. 3. Dos recursos
no Processo Penal. 3.1 Princípio da fungibilidade. 4. Omissão legislativa no tocante ao
recurso específico a ser utilizado. 5. Institutos cabíveis para contrarrazoar a denegação do
pedido dessa medida cautelar. 5.1 Mandado de segurança. 5.2 Correição parcial. 5.3
Apelação. 5.4 Recurso em sentido estrito. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho de conclusão de curso de bacharel em direito, reveste-se de
grande valia, pois pretende demonstrar a celeuma jurídica instaurada em nosso
ordenamento jurídico quanto ao tema proposto.
A possibilidade de violação do sigilo das comunicações telefônicas em nosso
ordenamento jurídico é de tratamento incipiente, haja vista, que antes da atual
Constituição, não existia nenhuma norma específica abrangendo o assunto, tampouco
descrevendo os procedimentos necessários à sua efetivação prática, denotando a falta de
importância dada ao tema por nossos legisladores.
Atualmente, a interceptação telefônica é amplamente utilizada pelos órgãos de
persecução estatal, especialmente pela polícia judiciária Estadual e Federal, como meio de
obtenção de provas imprescindíveis ao êxito do esclarecimento de crimes complexos, que
sem a utilização do referido mecanismo de investigação, tido como excepcional,
dificilmente seriam desvendados.
Nessa esteira, urge a necessidade do balizamento legal a fim de se evitar os excessos
praticados pelo Estado persecutor em detrimento aos direitos fundamentais à intimidade
e à vida privada, amparados no artigo 5º, X, da Constituição Federal.

Desse modo, a Carta Magna de 1988, instituiu através do artigo 5º, XII, que o sigilo
das comunicações telefônicas só poderia ser violado respeitado os ditames da Lei
específica, sendo promulgada em 1996, a Lei 9.296, norteando os procedimentos aplicáveis
à interceptação telefônica em nosso país.
A referida lei passou a ser utilizada pelas autoridades judiciárias nas investigações
criminais e/ou pelo Ministério Público, nas investigações criminais e/ou nas instruções
processuais penais. Não obstante, até o presente, o Congresso Nacional não se exteriorizou
em atualizar a lei a fim de abarcar qual seria a solução adequada para dirimir o caso de
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possível indeferimento do pleito pelo judiciário, embora acatados os requisitos arrolados
no art. 2º, da Lei de Interceptação de Comunicações Telefônicas para que não decorra o
indeferimento, e apesar disso, o magistrado não admitir a medida, a despeito de ser o
único meio de prova para elucidar um caso emaranhado.
É de suma importância a análise dos recursos de apelação, correição parcial, recurso
em sentido estrito e mandado de segurança, para aferir qual o mais viável a ser interposto
diante da denegatória judicial.

1 INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
A interceptação das comunicações telefônicas está elencada no artigo 5º, XII, da
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) como meio de obtenção de prova, no qual
dispõe que: “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal”. A Interceptação telefônica deve ser empregada como um instrumento
excepcional de investigação criminal, uma vez que vai de encontro com direito
fundamental, instituída como cláusula pétrea presente no art. 5º da Carta Magna.
Essa medida cautelar é um mecanismo contributivo para que ocorra de maneira
eficaz o direito de punir do Estado, sem infringir direitos e garantias de proteção
constitucional, pois ambas as partes não têm conhecimento da captação da conversa
realizada por um terceiro (agente policial).
De acordo com Cabette (2011, p. 11):
A questão das interceptações telefônicas envolve um conjunto de
fatores cuja visão contextual faz-se necessária para melhor
entendimento do assunto e delimitação de sua aplicabilidade
equilibrada no seio de um sistema jurídico capaz de balancear
moderadamente o binômio eficácia-garantias individuais.
Logo, para que suceda a coleta de provas cruciais relacionadas aos crimes e suas
autorias, são indispensáveis os requisitos elencados na Lei nº 9.296/96 para que ocorra a
interceptação, devendo o pedido conter indícios razoáveis de autoria ou participação em
infração penal, imprescindibilidade da medida, bem como o fato investigado deve
constituir crime punido com reclusão.
Capez (2008, p. 524) destaca que “uma vez preenchidos os requisitos legais, o juiz
tem o dever de deferir o pedido de interceptação telefônica”. No que diz respeito a decisão
judicial, verifica-se no art. 4º, § 2º, que o juiz deverá em no máximo 24 horas avaliar o
pedido. Prosseguindo, no art. 5º, ratifica a imprescindível fundamentação da decisão,
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apontando a forma de execução da diligência, assim como o seu prazo de validade,
obedecendo ao máximo de 15 dias, renovável por igual período, desde que essencial à
investigação. Após o deferimento do pedido, a autoridade policial efetuará as diligências,
comunicando o Ministério Público, que poderá acompanhar o inquérito, haja vista, que ele
é o titular da ação penal, conforme art. 6º, caput.
2 DIREITO À INTIMIDADE
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Na legislação brasileira, tanto o direito à intimidade, como o direito à prova são
protegidos pela Carta Magna de 1988, como direitos e garantias fundamentais. Contudo,
o Estado, ao exercer o direito à produção de provas, eventualmente viola a intimidade do
indivíduo. Desta forma, há uma difícil compatibilização entre as garantias citadas, em
decorrência de possíveis inconformidades na aplicabilidade.
Segundo o comando inserto no art. 5º, X, da Constituição (Brasil, 1988), são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Por esse motivo, os danos causados pelo descumprimento conferidos a esses
direitos, será passível de indenização, não obstante, o direito à intimidade não pode servir
de subterfúgio para a prática de atividades ilícitas, tampouco para escusa da
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena do completo desrespeito ao
Estado de Direito (MORAES, 2008, s/n).
A Lei maior, concomitantemente garante o interesse público, o direito de a
coletividade ter informação sobre processos penais, assim como estabelece a
inviolabilidade da intimidade.
3 DOS RECURSOS NO PROCESSO PENAL
Preliminarmente, cabe salientar que recurso é o mecanismo para refutar decisão
judicial proferida, no qual deseja-se o reexame, reforma ou anulação da decisão judicial,
seja na mesma instância ou em instância superior.

Escudado nesse sólido embasamento doutrinário, o autor Rangel (2015, p. 994)
entende que:
A palavra “recurso”, segundo a etimologia, deriva do latim, recursos,
que significa “corrida de volta, caminho para voltar, voltar correndo”.
Do ponto de vista processual, “recurso” é um remédio jurídico, com
assento constitucional, visando ao reexame de uma decisão por um
órgão superior ou pelo próprio órgão que proferiu a decisão
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impugnada, seja ele administrativo, seja jurisdicional (Rangel, 2015,
p. 994)
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De acordo com Rangel (2015, p. 956), a natureza jurídica do recurso versa de 03
(três) formas: a primeira refere-se à aplicação do direito de ação que estava sendo tratada
até a decisão; a segunda é que dentro do mesmo processo há uma nova ação; a terceira é
adquirir a reforma da decisão independentemente do método usado.
Os recursos no qual trataremos é justamente para obter a reforma de uma decisão
de denegação do pedido de interceptação de comunicação telefônica, visto que advém o
indeferimento, mesmo quando é respeitado os requisitos para sua consecução.
Em assonância com a lição sempre precisa de Lopes Jr. (2015, p. 960):
O poder de recorrer é um desdobramento da pretensão acusatória
(ou para outros autores, do direito de ação) ou de defesa (resistência),
não consistindo um novum indicium, senão que se desenvolvem na
mesma situação jurídica originária, isto é, um desdobramento do
processo existente.
Assim, o conceito refere-se à ideia de ser um meio processual que poderá ser
modificado total ou parcialmente, da mesma maneira que poderá anular uma demanda
judicial que não fora transitada e julgada.
3.1 Princípio da fungibilidade
Conforme se depreende do alcance do art. 579 do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de
outubro de 1941 (Brasil, 1941), o princípio da fungibilidade é admissível aos recursos, posto
que tem como escopo reduzir os transtornos derivados do falho sistema recursal.
Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela
interposição de um recurso por outro.
Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade
do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo
com o rito do recurso cabível.
Nos respeitáveis dizeres do eminente autor Rangel ((2015, p. 959):
O princípio da fungibilidade está expressamente previsto no art. 579
do CPP e significa dizer que um recurso interposto em lugar de outro
não prejudica direito da parte, pois o recurso interposto será
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reconhecido como se fosse o recurso que se queria interpor, desde
que não haja má-fé do recorrente. (2015, p. 959).
No caso, se a parte interpuser com o meio de impugnação errôneo refutando tal
decisão, desde que não haja má-fé, não será prejudicada.
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Segundo Rangel (2015, p. 959), a lei não diz o que se entende por má-fé, deixando
para doutrina e jurisprudência este conceito:

a)
Utilizar recurso indevido, que tem prazo maior, por ter perdido
o prazo do recurso devido, que tem prazo menor. Exemplo: o réu
interpõe recurso de embargos infringentes, que tem prazo de dez
dias, em vez de apelação, que tem prazo de cinco dias;
b)
Utilizar recurso de amplitude maior para evitar a coisa julgada
formal;
c)

Protelar o processo, lançando mão de recurso mais demorado.

Consoante a doutrina e a jurisprudência, o recurso contraposto tem que ser de boafé, porém, não há nada determinando o que seria má-fé, dispondo apenas uma forma de
discernir, na ocasião em que já estivera decorrido o prazo para interposição do recurso
apropriado.
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do renomado Lopes
Jr., (2015, p. 971), que preleciona:
O conceito de má-fé é aberto, indeterminado, permitindo ampla
manipulação conceitual. Tampouco soluciona o problema invocar o
“erro grosseiro” para caracterizar a má-fé, ou mesmo o “pacífico
entendimento jurisprudencial” sobre o cabimento de determinado
recurso, mas em geral, é com base nesses dois fatores (erro grosseiro
e ausência de divergência jurisprudencial) que os tribunais pautam a
aplicação da fungibilidade.
O desfecho de tais entendimentos é que, se não for excedido o prazo do recurso
devido, será aceito e processado o recurso interposto erroneamente. conforme o
procedimento do recurso pertinente.
Empós as clarividentes lições do renomado Lopes Jr. (2015, p. 971):
Em geral, tem-se admitido a fungibilidade entre apelação e recurso
em sentido estrito, porque nem sempre os casos de interposição de
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um e outro permitem, sem sombra de dúvida, a escolha do recurso
correto, mas, principalmente, porque é possível a interposição do
recurso “errado”, mas dentro do prazo de interposição do correto.
A recognição ao princípio da fungibilidade deveria ser não é somente para
cumprimento na esfera dos recursos, mas auxiliar o operador do direito em sentido amplo
em indeterminadas situações processuais que resulte dúvidas no procedimento correto a
ser usado, devido as lacunas que a legislação dispõe.

4 OMISSÃO LEGISLATIVA NO TOCANTE AO RECURSO ESPECIFÍCO A SER UTILIZADO
Instaurou-se a celeuma quanto ao indeferimento da cautelar em comento, haja vista
a omissão legislativa há mais de 25 anos do surgimento da Lei 9.296/96, o Congresso
Nacional ainda não se debruçou para sanear a problemática, ou seja, não há previsão legal
a respeito do recurso cabível na ocorrência da decisão negatória pelo juízo competente,
surgindo assim, quatro correntes doutrinárias em relação à lacuna em tela. Sendo
apontados os seguintes recursos jurídicos a fim de sanear a lide: apelação, recurso em
sentido estrito, mandado de segurança e correição parcial.
Esses recursos podem ser aplicados quando se dá à denegação do magistrado em
relação a interceptação telefônica, embora acatados os requisitos arrolados no art. 2º, da
Lei 9.296/96 para que seja deferido o pedido. Segundo Cabette (2011, p. 23), “não se deve
olvidar o caráter positivo da busca de maior eficácia do aparelho punitivo que se faz
presente de maneira explícita no advento da Lei de Interceptações Telefônicas”.
5 INSTITUTOS CABÍVEIS PARA CONTRARRAZOAR A DENEGAÇÃO DO PEDIDO DESSA
MEDIDA CAUTELAR
O sigilo do pedido de interceptação telefônica é de suma importância para que se
tenha êxito, entretanto, os recursos de apelação, correição parcial e recurso em sentido
estrito preconizam a abertura de vista para o investigado contrarrazoar o pedido. Nos
termos do artigo 20, do Código de Processo Penal, a autoridade policial assegurará no
inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigida pelo interesse da sociedade.
Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do preclaro mestre
que obtempera, ‘verbo ad verbum’:
A sigilosidade do inquérito policial é uma característica essencial para
o sucesso da investigação, tendo o condão de restabelecer a
igualdade quebrada pelo criminoso no momento do crime,
proporcionando ao Estado-Investigação a reunião de elementos de
prova relação à autoria. (SANNINI, 2018, p. 67).
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Dessa forma, quando a autoridade policial e/ou o MP entenderem imprescindível à
elucidação da investigação e porventura o juiz não defira o pleito, o meio de impugnação
mais adequado a ser impetrado para contrapor o indeferimento da interceptação de
comunicações telefônicas é o mandado de segurança que teve origem no ano de 1934 no
direito brasileiro, e foi instituído novamente no artigo 5º, LXIX da CF/88, garantindo a
proteção do direito líquido e certo constitucionalmente reconhecido.
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5.1 Mandado de segurança

O mandado de segurança está instituído na Constituição Federal, e é regulamentado
pela lei 1.216/2009 (Lei do mandado de segurança), sendo de suma importância sua
condigna aplicação. Nos termos do art. 5º, da Lei 1.2016/09, não será concedido mandado
de segurança quando se tratar de:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito
suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do renomado Hely
Lopes Meirelles que preleciona, ‘ad litteram’:
O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição
de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual
ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções
que exerça. (MEIRELLES, 1997, p. 03, apud MORAES, 2008, p. 151).
Importante ressaltar que lesionando ou ameaçando de lesão esse direito, deve
sobrevir tal ato de uma autoridade pública ou de um particular investido em poder público.
A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do eminente Rangel
(2015, p. 1114) que assevera:
O MS é um remédio jurídico processual, de índole constitucional,
utilizado por toda pessoa, física ou jurídica, com o escopo de
proteger todo e qualquer direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por HC ou HD, quando violado ou ameaçado
de lesão por ilegalidade ou abuso de poder praticados por
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autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do poder público.
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Destarte, esse prisma garantista é utilizado para combater direito ameaçado ou
violado por autoridade pública e/ou por quem esteja exercendo funções desta natureza,
devendo ser comprovado através de documentações, podendo ser proposto por qualquer
pessoa.
Esse recurso é imprescindível para salvaguardar o direito líquido e certo de
persecução penal por parte do Estado, afastando o inconveniente da ausência de
contrarrazões recursais e evitando possíveis prejuízos na investigação.
As polícias judiciárias (polícia civil e/ou federal) tem um papel crucial à justiça e para
repressão ao crime, bem como, são funções institucionais do Ministério Público, promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; exercer o controle externo da
atividade policial, na forma da lei complementar respectiva; requisitar diligências
investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de
suas manifestações processuais, conforme os dispositivos 144 e 129, I, VII e VIII, da Carta
Magna.
A tese defendida por Lopes Jr. (2015, p. 1140) apresenta-se agasalhada pela melhor
doutrina, como pode notar na transcrição abaixo:
Seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, a Lei
12.016 admite o mandamus contra ato judicial, pois configura ato de
autoridade, desde que não exista um recurso específico para
impugnação ou não possua ele efeito suspensivo. Assim, ainda que
já viesse sendo minorada, pensamos não ter eficácia a Súmula n. 267
do STF, pois inegavelmente cabe mandado de segurança contra o ato
jurisdicional ilegal não amparado por recurso com efeito suspensivo.
Diante de tal entendimento, admitisse a impetração do remédio constitucional em
oposição a ato judicial, em razão de não haver recurso específico ou não dispor ele efeito
suspensivo.
Também por este prisma é o entendimento do respeitável Zacarias (2013, p. 17),
que perfilha o mesmo pensar, ao asseverar que:
Tem o Mandado de Segurança fundamento constitucional, deste
modo pode ser aplicado contra ato de autoridade criminal, desde
que implique violação de direito líquido e certo. Não resta dúvida,
que é cabível Mandado de Segurança, quando não há recurso
específico contra ato judicial que se quer impugnar, muito embora o
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enunciado 267 da Súmula do Tribunal Federal diga: “não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição”, pois tem se admitido o remédio quando o recurso cabível
não tem efeito suspensivo, pretendendo-se deste modo dar efeito
suspensivo ao recurso interposto, quando do ato impugnado
advenha dano irreparável cabalmente demonstrado.
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Por conseguinte, fica explícito que é admissível o mandado de segurança nos casos
de indeferimento de interceptação telefônica, quando este for o único meio de ser obtido
esclarecimento sobre o caso, pois tal remédio deve ser utilizado para assegurar direito
líquido e certo.
Nesse diapasão, impede destacar o entendimento do ínclito Rangel (2015, p. 1116)
que aduz, “verbis”:
O ato a ser impugnado é aquele que fere direito líquido e certo,
diverso da liberdade de locomoção e do direito à informação. A
expressão “direito líquido e certo”, antes de mais nada, é uma
contradição entre termos, pois, se é direito, é líquido e certo. Se não
é líquido e certo, não é direito. Em verdade, quer o legislador dizer
que o fato a ser apreciado pelo judiciário tem que ser certo e
incontestável, ou seja, induvidoso, cristalino.
Por certo, é admissível contra decisão judicial, desde que não seja cabível outro
recurso. Algumas situações que abrange a impetração de mandado de segurança no
âmbito criminal são, para dar efeito suspensivo a recurso, permitir assistente de acusação,
negativa do delegado em realizar diligências requeridas pela defesa, garantir vista dos
autos em inquérito policial, garantir a observância das prerrogativas do advogado,
restituição de coisa apreendida, trancar ação penal proposta contra pessoa jurídica, bem
como em ação de crime ambiental.
Nesse contexto, urge trazer à baila a respeitável ementa da judiciosa decisão
proferida pelo Egrégio Tribunal, cuja transcrição segue abaixo, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA - QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO IPM.
Mandamus impetrado pelo MPM, com pedido de concessão de
liminar, em face de terem sido esgotadas todas as investigações
possíveis no IPM, não sendo apuradas a autoria e a participação de
envolvidos no roubo de armamento. Pedido indeferido,
anteriormente, pelo Magistrado a quo, por entender inexistirem
indícios razoáveis que justifiquem a invasão de privacidade. Pleito
liminar deferido, consoante a documentação acostada aos autos,
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visto não serem constatadas as hipóteses impeditivas da
interceptação telefônica, previstas no art. 2º da Lei nº 9.296/96
Instrução do feito a demonstrar a dificuldade que se apresenta à
polícia judiciária militar, devendo todo o indício ser cuidadosamente
apurado, observadas as possibilidades de se buscar prova legítima
para a responsabilização dos envolvidos. Concedida a segurança,
confirmando a liminar deferida, para autorizar a interceptação das
comunicações telefônicas, em relação às pessoas indicadas. Decisão
unânime.
(STM - MS: 624 RJ 2004.01.000624-9, Relator: MARCUS HERNDL,
Data de Julgamento: 09/09/2004, Data de Publicação: Data da
Publicação: 18/10/2004 Vol: Veículo: DJ)
Assim como o caso acima, acontece corriqueiramente de serem esgotados todos os
meios possíveis de investigação, e ocorrer a necessidade de apuração da autoria e a
participação de envolvidos mediante a interceptação telefônica, de serem obedecidos
todos os requisitos para obtenção desta e, todavia, ser impedida pelo juiz. Ocorrendo a
denegação, necessita-se de um instrumento eficaz para contrapor a decisão, sendo o
mandado de segurança o que se enquadraria melhor na situação, pois sigilosidade do
inquérito policial é uma característica essencial para o desfecho da investigação.
5.2 Correição parcial
Em relação à correição parcial, seu objetivo é o erro in procedendo que se refere ao
erro do juiz ao proceder, no entanto apenas é autorizada a sua aplicação quando não há
previsão de recurso específico na legislação processual penal.
À guisa de corroboração, necessário faz se trazer à baila o entendimento de Aranha
(2010, p. 191):
A origem histórica da correição parcial é incerta, surgindo entre os
doutos duas fontes: para uns o nascimento está no “Agravo de
Ordenação não Guardada”, previsto em todas as Ordenações do
Reino, enquanto para outros o gérmen está no “Agravo por Dano
Irreparável”, surgindo ao tempo do Império e que objetivava a
regularidade dos atos processuais. Se incerta a origem, certo o
momento do surgimento com a denominação: correição parcial. Foi
em 1911, no Código de Processo do antigo Distrito Federal, logo
depois copiado por outras legislações estaduais.
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De acordo com Aranha (2010, p. 191 apud Castelo Branco, 2003, p. 107), “a correição
parcial surgiu no sistema jurídico brasileiro para compensar a carência de recursos, capazes
de impugnar algumas decisões que causavam distúrbios ao bom andamento do processo”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A correição parcial é prevista no artigo 32, I, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público), e na legislação de cada Estado, para os casos de
competência da justiça comum. No âmbito federal, é admitido a sua propositura contra
ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso e que importe erro de ofício ou abuso
de poder, previsto no artigo 6º, I, da Lei 5.010/1966 (Diploma que organiza a Justiça Federal
de 1ª Instância).
5.3 Apelação
A apelação criminal é um recurso que está presente em numerosas legislações
estrangeiras, inclusive, no Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Rangel (2015, p. 1018) preleciona, de modo esclarecedor a origem da apelação, no
sentido de que:
A palavra apelação é de origem latina e significa appellatio, ou seja,
ação de dirigir a palavra. O termo está ligado ao efeito de todo e
qualquer recuso, qual seja, o efeito devolutivo, pois, através da
apelação, o recorrente dirige a palavra ao tribunal, devolvendo-lhe o
reexame da decisão.
O recurso de apelação, busca o reexame de decisão definitiva ou com caráter de
definitiva que fora examinada na primeira instância. Na legislação brasileira as hipóteses
de procedência desse recurso, porém, não são congêneres para todos os feitos que
sucedem perante o Poder Judiciário.
O recurso de apelação na esfera processual penal é admissível nas decisões
dispostas no art. 593, do Código de Processo Penal:
I - Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas
por juiz singular;
II - Das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas
por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;
III - Das decisões do Tribunal do Júri, quando:
a)

Ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
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b)
For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à
decisão dos jurados;
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c)
Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da
medida de segurança;
d)
For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova
dos autos.

À vista disso, a apelação não se reveste de meio de impugnação prudente a ser
utilizado para contrapor o indeferimento da interceptação telefônica, posto que a decisão
judicial que a indefere é interlocutória, visto que não encerra o procedimento e nem sequer
fase dele (MARÇAL, 2020, s/n). Ademais, a apelação criminal abre vista para a parte
contrária arrazoar, o que impactaria no sigilo da medida e influenciaria no resultado.
5.4 Recurso em sentido estrito
O recurso em sentido estrito está disposto no artigo 581, do Código de Processo
Penal Brasileiro, sendo pacificada a sua utilização em alguns tribunais de justiça, quando
decorrente a recusa do juiz competente no que se refere ao pedido de interceptação das
comunicações telefônicas, dado que não temos um meio de impugnação específico a ser
aplicado. Segundo Marçal (2020, s/n) esse recurso não poderia ser proposto por não ter
previsão no rol taxativo do artigo supracitado, tal qual a sua interposição acarretaria
contrariedade à eficácia da medida, posto que a notificação da parte contrária prejudicaria
inteiramente a investigação criminal.
Vendo de modo mais específico, consoante entendimento de Antonio Scarance
Fernandes:
obviamente, se informado o réu ou o investigado, nunca iria ele
efetuar qualquer comunicação comprometedora. O contraditório
será diferido, garantindo-se, após a gravação e transição, ao
investigado e ao acusado o direito de impugnar a prova obtida e
oferecer contraprova (FERNADES, 1996, P.16 apud MORAES, 2008, p.
64).
Dessa forma, o meio de impugnação preferível a ser empregado é o mandando de
segurança, que garante o direito líquido e certo do Estado-Investigação sem provocar
danos à diligência a ser feita. Sendo assim, o mais adequado seria seguir a mesma linha de
raciocínio do art. 282, § 3.º, do Código de Processo Penal, que ao examinar providências
cautelares em relação a pedido de urgência ou quando houver perigo de ineficácia da
medida, não deverá o juiz intimar a parte investigada para se manifestar.
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Destaca-se que a interceptação telefônica no âmbito do inquérito policial deverá
permanecer em segredo de justiça, propiciando ao defensor a sua verificação, caso haja
ação penal, atendendo aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal (MORAES, 2008, s/n).
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Após o recebimento do resultado da interceptação, o juiz adotará as providências
do art. 8º, cientificando o Ministério Público, ou seja, a diligência transcorrerá em autos
apartados, anexadas ao inquérito policial ou ao processo criminal. Tal medida deve-se ao
seu caráter sigiloso, pois os alvos investigados, não podem tomar ciência dela, haja vista,
haver iminente prejuízo à busca da verdade real.
CONCLUSÃO
Conforme explanado ao longo deste trabalho, observou-se que os operadores do
Direito, especialmente àqueles que labutam no campo da persecução penal carecem de
um mecanismo legislativo mais consistente em torno do tema abordado. A decisão judicial
que porventura indeferir a interceptação telefônica, quando eivada de ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder deve ser impugnada, para tanto, urge-se pelo
aperfeiçoamento legislativo a fim de se alcançar um recurso plausível para o feito.
A lacuna legislativa além gerar instabilidade jurídica, deixando margem a
subjetividade do julgador, igualmente abre precedente à aplicação do princípio da
fungibilidade (também chamado de teoria do recurso indiferente ou teoria do tanto vale),
tendo em vista o preceituado no art. 579 do CPP: “salvo a hipótese de má-fé, a parte não
será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”.
Em síntese, a celeuma tratada neste artigo, visou trazer ao conhecimento da
sociedade acadêmica a importância do tema em discurso, bem como esmiuçar as formas
como os agentes públicos diretamente envolvidos com a situação vêm lidando
cotidianamente com a problemática apresentada, a qual poderia ser saneada com a
atualização legislativa, estancando todas as controvérsias jurídicas em torno da ação
adequada ao indeferimento da interceptação telefônica.
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FEMINICÍDIO NA PANDEMIA DA COVID-19.
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RESUMO: Este trabalho iniciou-se através do grande aumento e divulgação de casos
reiterados de feminicídio no Brasil, em um curto período, relativamente, na pandemia de
COVID-19. Busca-se, assim, uma reflexão acerca do impacto da pandemia de covid-19 para
a incidência do feminicídio, e as medidas necessárias para o seu enfrentamento. Seu
objetivo é analisar os meios cabíveis para intensificar o combate ao feminicídio. Para a
realização do trabalho, utilizou-se o método dedutivo, através da realização de pesquisa
bibliográfica, e levantamento de dados estatísticos e coleta de informações de órgãos
oficiais, bem como os divulgados na mídia. Diante dos dados apresentados e da pesquisa
realizada, foi possível concluir que a violência de gênero subsiste vigente na realidade
brasileira, vitimando muitas mulheres, tornando-se fundamental o desenvolvimento de
ações oriundas dos órgãos estatais e da sociedade civil organizada com a finalidade de
tornar efetiva a diligência, a penalidade e a extinção desta violência, que é consequência
de uma sociedade extremamente machista, patriarcalista, preconceituosa e discriminativa.

PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio. Pandemia. Covid-19. Mulher. Violência.
ABSTRACT: This work began with the large increase and dissemination of repeated cases
of femicide in Brazil, in a relatively short period, in the COVID-19 pandemic. Thus, the aim
is to reflect on the impact of the covid-19 pandemic on the incidence of femicide, and the
necessary measures to combat it. Its objective is to analyze the crime of femicide, as one
of the types of domestic violence practiced against women, and specify the necessary and
specific actions to combat it. For the accomplishment of the work, the deductive method
was used, through the accomplishment of bibliographical research, and survey of statistical
data and collection of information originating from official organs, as well as those
disclosed in the media. In view of the data presented and the research carried out, it was
possible to conclude that gender violence persists in the Brazilian reality, victimizing many
women, making it essential to develop actions from state agencies and organized civil
society in order to make it effective the diligence, the penalty and the extinction of this
violence, which is a consequence of an extremely sexist, patriarchal, prejudiced and
discriminatory society.
KEYWORDS: Femicide. Pandemic. Covid-19. Woman. Violence.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Feminicídio na pandemia; 2.1 Conceito e natureza jurídica do
feminicídio; 2.2 Fundamento para criação do feminicídio; 2.3 O impacto da pandemia de
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COVID-19 para a incidência do feminicídio; 2.4 Dados sobre feminicídio no Brasil; 2.5 A
qualificadora de gênero que persiste; 3. Conclusão; 4. Referências.
1.INTRODUÇÃO
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No Brasil, o feminicídio é uma qualificadora prevista no Código Penal, incluído na
legislação através da lei n° 13.104, de 2015, inciso VI, §2°, do art. 121, quando cometido
“contra a mulher por razões de sexo feminino”.

O problema que será discutido é referente aos impactos da pandemia de Covid-19, que
tem intensificado o índice de feminicídio em função do isolamento de mulheres confinadas
com parceiros agressivos, que exercem sobre elas maior controle diante da sensação de
maior impunidade provocada pelo isolamento. Tornou-se um fenômeno mundial o grande
aumento de violência contra a mulher.
O índice de feminicídio não é um problema que emerge na pandemia. Já é um antigo
problema no Brasil e no mundo, contudo, devido às restrições causadas pela pandemia do
coronavírus, e as medidas de distanciamento social, tornou-se um fenômeno o grande
aumento do feminicídio.
Dessa maneira, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no
primeiro semestre de 2020, foram 648 casos, 1,9% a mais que em 2019. O crescimento do
feminicídio veio acompanhado do incremento das denúncias de violência doméstica.
De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, houve um
aumento de 40% de denúncias registradas por meio do 180 em relação ao ano de
2019/2018. Apesar de ser uma mudança considerável, este número está longe de refletir a
realidade.
Por outro lado existiu uma redução de 9,9% dos registros feitos em delegacias. O
anuário aponta que ocorreu um aumento de subnotificação dos casos, tendo em vista a
grande dificuldade de registros por parte das mulheres em situação de violência doméstica
durante a vigência das medidas de isolamento social que impede que a vítima saia de casa
para denunciar. Existem os canais de denúncias digitais, mas nem todas as mulheres
possuem acesso à internet, essa medida apesar de seus méritos, não resolve, efetivamente,
o problema.
Complementa-se que, entre março e dezembro de 2020, ao menos 1.005 mulheres
morreram vítimas do feminicídio, o equivalente a três mulheres assassinadas por dia. No
estado do Amazonas, elevou o número de feminicídios em 67% neste período.
À vista disso, tem por objetivo analisar os meios cabíveis para intensificar o combate ao
Feminicídio, objetiva-se ainda, verificar a capacitação de profissionais que atuam no
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atendimento e acolhimento das vítimas, e as medidas competentes para penalidade do
mesmo.
2. FEMINICÍDIO NA PANDEMIA
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2.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DO FEMINICÍDIO
O Feminicídio, no Código Penal Brasileiro, está estabelecido como uma qualificadora
de crime hediondo, caracterizado nos seguintes termos: é o assassinato de uma mulher
cometido por razões da condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência
doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. As causas
mais frequentes são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da
propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação de
papéis discriminatórios ao feminino. É uma modalidade de homicídio qualificado criada
pela Lei 13.104, de 9 de março de 2015. A Lei 13.104/2015 estabeleceu o aumento de 1/3
(um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses
posteriores ao parto. O aumento vale também quando o crime for praticado contra pessoa
menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; e quando
cometido na presença de descendente ou de ascendente da vítima. O aumento de pena é
devido a circunstâncias que nitidamente tornam mais grave a conduta, impedindo que o
julgador possa realizar interpretações “solipsistas”, obrigando-o a aplicar penalidade mais
O poder e o machismo se sobressaem como instrumentos de dominação e de
subjugação. Trata-se de um crime de ódio, semelhante ao racismo e ao genocídio, crimes
que se dirigem a categorias com método despersonalizado. Como ensina Eluf (2014):
“Em uma primeira análise, superficial e equivocada, poderia parecer
que a paixão, decorrente do amor, tornaria nobre a conduta do
homicida, que teria matado por não suportar a perda de seu objeto
de desejo ou para lavar sua honra ultrajado. No entanto, a paixão que
move a conduta criminosa não resulta do amor, mas sim do ódio, da
possessividade, do ciúme ignóbil, da busca da vingança, do
sentimento de frustração aliado à prepotência, da mistura de desejo
sexual frustrado com rancor. (ELUF, 2014, p. 157)”.
Desse modo, o homicídio pode ser motivado por ciúme, egocentrismo,
possessividade, impotência, prepotência e até vaidade, mas somente é feminicídio se é
praticado em razão do gênero feminino. São comuns as causas para o feminicídio, o
término de relacionamento (ou negativa em reatar o relacionamento), a rejeição amorosa
ou conjugal, discussão em meio a bebidas alcoólicas, adultério, etc. Certo que o assassino
não mata por amor, contudo, raramente o crime de homicídio não é um crime de ódio.
Assim, a nota que diferencia o homicídio do feminicídio é justamente o que define este
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último: crime praticado contra a mulher, em razão de uma violência que possui caráter
institucional, em que há uma “relação assimétrica de poder, com dominação do homem e
submissão da mulher (...) violência, em razão do gênero, é exercida simplesmente porque
o agressor é homem e a vítima é mulher.” (FERNANDES, 2015, p. 239).
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À vista disso, não é difícil compreender o feminicídio quando decorre de violência
doméstica e familiar contra mulher, ou de feminicídio íntimo. Dificuldades podem aparecer
quando se tratar de feminicídio não íntimo, no qual o agressor não conhece a vítima,
contudo a mata pelo fato de ser mulher (como seria o caso do estupro, seguido de
homicídio). Trata-se do feminicídio por menosprezo ou discriminação à condição de
mulher. A COPEVID 36 entende a misoginia como circunstância de natureza objetiva, em
face da situação e da condição pessoal da vítima. Em reunião realizada em 22/09/2015, foi
aprovado o seguinte enunciado:
“Enunciado no 24 (006/2015): A qualificadora do feminicídio, na
hipótese do art. 121, §2o-A, inciso II, do Código Penal, possui natureza
objetiva, em razão da situação de desigualdade histórico-cultural de
poder, construída e naturalizada como padrão de menosprezo ou
discriminação à mulher. (Aprovado na II Reunião Ordinária do GNDH
e pelo CNPG em 22/09/2015). (ENUNCIADOS..., 2017).”

Consequentemente, é incontestável que existe uma profunda desigualdade de
oportunidades nos campos do emprego, da renda e da política. As mulheres sempre estão
em desvantagens em relação aos homens. A construção do conceito de violência de gênero
pressupõe uma análise de natureza objetiva, eis que acompanha a própria formação dos
seres humanos e de suas gerações. As relações de poder entre homens e mulheres são
necessariamente construções psicossociais. A formação do homem, em síntese, é de
negação reiterada: “não sou uma menina, não sou minha mãe, enfim, não sou uma mulher”.
Assim, o homem cria uma imagem da própria identidade como pessoa que não é uma
mulher. A negação do gênero feminino traz, como consequência, a violência de gênero
como construção social.
2.2 FUNDAMENTO PARA CRIAÇÃO DO FEMINICÍDIO
Nesse contexto, o feminicídio é resultado do Projeto de Lei do Senado no 292, de
2013. A redação original estabelecia o feminicídio como homicídio cometido contra a
mulher por razões de gênero feminino. A expressão “por razões de gênero feminino” foi
substituída “por razões da condição de sexo feminino”, durante a tramitação do projeto na
Câmara dos Deputados, alcançando, assim, sua redação final.
A definição da expressão utilizada na redação é estabelecida no art. 121, §2o-A, do
Código Penal, ou seja, quando envolver violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou
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discriminação à condição de mulher. O crime de homicídio contra a mulher fora destas
situações não configura o feminicídio, tornando-o objetivamente compreensível, inclusive
em atendimento ao princípio da legalidade ou da reserva legal, em Direito Penal.
Destarte, mesmo com algumas divergências, fruto de uma compreensão apressada e
confusa acerca do assunto, os melhores argumentos indicam que o feminicídio é
circunstância de natureza objetiva. Nucci (2017), um dos juristas mais influentes, entende
que o feminicídio é qualificadora de natureza objetiva. Para ele o feminicídio:

“(...) se liga ao gênero da vítima: ser mulher (...) o agente não mata a
mulher por ela é mulher, mas o faz por ódio raiva, ciúme, disputa
familiar, por sadismo, enfim, motivos variados, que podem ser torpes
ou fúteis, podem inclusive ser moralmente relevante. (NUCCI, 2017, p.
768).”
2.3 O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA A INCIDÊNCIA DO FEMINICÍDIO
No ano de 2020, em razão da Pandemia de Covid-19, estabeleceu-se o isolamento
social como o mecanismo mais eficaz para combater sua disseminação. Porém, essa
medida exacerbou os conflitos familiares ao impor, à mulher vítima, a sua convivência
permanente com seu agressor no lar, com o gravame de ficar impossibilitada de denunciálo, diante do impedimento de se locomover. De acordo com o boletim do senado/2020:
“Com o aumento do feminicídio, podemos comprovar uma coisa, que
a quarentena para todos os países deixará uma grande sequela. Se por
um lado o confinamento realizado para conter a pandemia do novo
coronavírus ajudou a evitar propagação da covid-19 no Brasil, por
outro, trouxe como consequência, o aumento da violência doméstica
contra as mulheres. Umas das causas apontadas é a maior
permanência das mulheres na convivência com os agressores,
conforme publicado recentemente pelo Observatório da Mulher
contra a Violência (OMV), vinculado à Secretaria de Transparência do
Senado, no boletim ‘Violência doméstica em tempos de Covid-19’
(BOLETIM-SENADO, 2020).”
A Corte Interamericana de Direitos Humanos publicou a Declaração 1/20, de 09 de
abril de 2020 com o escopo de evocar aos Estados suas obrigações internacionais com
relação ao Covid-19 e aos Direitos Humanos.
Nessa seara, estabelece que:
“Tendo em vista suas medidas de isolamento social que podem levar
a um aumento exponencial da violência contra mulheres e meninas
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nas suas casas, é necessário enfatizar o dever do Estado de devida
diligência estrita com respeito ao direito das mulheres a viverem uma
vida livre de violência e, portanto, todas as ações necessárias devem
ser tomadas para prevenir casos de violência de gênero e sexual; ter
mecanismos seguros de denúncia direta e imediata; e reforçar a
atenção às vítimas (CIDH-Declaração1/20).”
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Com o propósito de buscar subsídios para atender tais demandas, foi instituída a
Portaria n° 70, de 22 de abril de 2020, estabelecendo um Grupo de Trabalho destinado à
elaboração de estudos para indicações de soluções ao Conselho Nacional de Justiça
voltadas a priorizar atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar durante o
isolamento social em decorrência da pandemia do Coronavírus. Segundo BUTLER:
“Com o país em quarentena, pode coagir e intimar ainda mais as
mulheres vítimas da violência doméstica, pois sem sair de casa, muitas
delas estão trabalhando home office, vendo televisão, se alimentando
e dormindo, neste instante, ao lado dos seus agressores (BUTLER,
2015).”
Conforme foi exposto na reportagem veiculada no Portal Brasil de Fato, em
10/10/20, durante a pandemia, mais precisamente, no período entre os meses de março e
agosto, uma mulher foi morta a cada nove horas no Brasil, atingindo uma média de três
mortes por dia.
O legislador, com fulcro de promover a celeridade na prestação jurisdicional às
mulheres vitimadas, e considerando o aumento de casos de violência doméstica no país
promovido por conta do Covid-19, publicou, no dia 08/07/2020, a lei n° 14.022/2020,
oriunda do PL 1.291/2020, tendo-se como autora a deputada Maria do Rosário (PT-RS) e
mais 22 integrantes da bancada feminina no Congresso.
A relatora, senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), ampliou o alcance das medidas
também para pessoas com deficiência que sofram violência doméstica e familiar. Em nota
veiculada no Portal de notícias do Senado Federal, a senadora assim se pronunciou: “ É a
construção a favor de uma mulher presa dentro de um cenário, sofrendo as consequências
da violência, da cultura machista que ainda perdura. Isso não é pouca coisa” - avaliou Rose,
na aprovação do projeto.
A incidência da modalidade mais grave de violência perpetrada contra a mulher é a
letal. Introduzindo no Ordenamento Jurídico Pátrio, para Guilherme Nucci, nada mais é do
que uma modalidade de homicídio qualificado, quando a vítima é mulher. Acrescentou-se,
assim, o inciso IV ao art. 121, § 2°, do Código Penal, afirmando ser qualificado o crime
quando praticado “contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ao
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estabelecer, no §2° -A “I- vioência doméstica e familiar; II- menosprezo ou discriminação à
condição de mulher” e tornar o crime hediondo, nessas hipóteses. Trata-se, de um crime
de ódio voltado para o gênero, por razões da condição do sexo feminino. O sujeito passivo
do tipo penal é a mulher, independente da sua orientação sexual.
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2.4 DADOS SOBRE FEMINICÍDIO NO BRASIL
O Brasil é o 5° país no mundo, em um grupo de 83, em que se matam mais mulheres,
de acordo com o Mapa da Violência de 2015. Só no mês de Dezembro de 2020, sete casos
de feminicídio foram veiculados na mídia, a saber: Viviane do Amaral, 45 anos, de Niterói
(RJ), Thalia Ferraz, 23 anos, de Jaraguá do Sul (SC), Evelaine Aparecida Ricardo, 29 anos,
Campo Largo (PR), Loni Priebi de Almeida, 74 anos, de Ibarama (RS), Ana Paula Porfírio dos
Santos, 45 anos de Recife e Aline Arns, 38 anos, de Forquilhinha (SC), Roberta Pedro de
Oliveira, 26 anos, no Complexo do Alemão (RJ).
Na véspera de Natal, Viviane foi assassinada com 16 facadas desferidas pelo exmarido, fato ocorrido na frente das três filhas menores de 18 anos; Thalia foi morta a tiros
pelo ex-companheiro diante dos parentes; Evelaine não resistiu ao tiro deflagrado pelo excompanheiro que, em seguida, cometeu o suicídio; No dia 25, Ana Paula foi morta a tiros
pelo marido, no interior da residência do casal, na presença da filha de 12 anos de idade e
Aline também foi baleada em casa, pelo ex-companheiro. No dia 29, Roberta foi morta a
facadas pelo ex-companheiro, ao retornar a sua casa para buscar seus pertences.
A sequência desses episódios repugnantes fomentaram a manifestação do Exmo.
Ministro do STF, o Dr. Gilmar Mendes, que, no dia 25 de Dezembro de 2020, manifestou
em sua rede social: “O gravíssimo assassinato da juíza Viviane Arronemzi mostra que o
feminicídio é endêmico no país, não conhece limites de idade, cor ou classe econômica. O
combate a essa forma bárbara de criminalidade cotidiana contra as mulheres deve ser
prioritário”.
O presidente do STF e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Luiz Fux, ao se referir
à morte da juíza Viviene Arronenzi emitiu, em nota pública, o seguinte pronunciamento:

“O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, por
meio do seu Presidente e do Grupo de Trabalho instituído para o
enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, consternados
e enlutados, unem-se à dor da sociedade fluminense e brasileira e à
dos familiares da Drª Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, magistrada
exemplar, comprometendo-se, nessa nota pública, com o
desenvolvimento de ações que identifiquem a melhor forma de
prevenir e de erradicar a violência doméstica contra as mulheres no
Brasil. Tal forma brutal de violência assola mulheres de todas as faixas
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etárias, níveis e classes sociais, uma triste realidade que precisa ser
enfrentada como estabelece a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, Convenção de
Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 1995. Deve ser redobrada,
multiplicada e fortalecida a reflexão sobre quais medidas são
necessárias para que essa tragédia não destrua outros lares, não nos
envergonhe, não nos faça questionar sobre a efetividade da lei e das
ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. O esforço
integrado entre os Poderes constituídos e a sensibilização da
sociedade civil, no cumprimento das leis e da Constituição da
República, com atenção aos tratados internacionais ratificados pelo
Brasil, são indispensáveis e urgentes para que uma nova era se inicie
e a morte dessa grande juíza, mãe, filha, irmã, amiga, não ocorra em
vão. Lamentamos mais essa morte e a de tantas outras mulheres que
se tornam vítimas da violência doméstica, do ódio exacerbado e da
desconsideração da vida humana. A morte da juíza Viviane Vieira do
Amaral Arronenzi, no último dia 24 de dezembro de 2020, demonstra
o quão premente é o debate do tema e a adoção de ações conjuntas
e articuladas para o êxito na mudança desse doloroso enredo. Pela
magistrada Viviane Vieira do Amaral Arronenzi. Por suas filhas. Pelas
mulheres e meninas do Brasil”.
2.5 A QUALIFICADORA DE GÊNERO QUE PERSISTE
Em uma conferência entre o segundo trimestre de 2020 com 2021, com base nos
casos da Sesdec, houve um aumento de 50% nos casos de feminicídio. E ao crime de
homicídio contra a mulher, 13 mulheres foram mortas no segundo trimestre do ano
passado. E este ano 13 mulheres foram vítimas no mesmo período. Os números retratam
a persistência dessa qualificadora de gênero, e revelam o aumento significativo dos
registros de tentativa de feminicídio no segundo semestre do ano de 2020, com 81
registros de ocorrências em números absolutos, representando um aumento de 200%, se
comparado com o primeiro semestre do mesmo ano, quando ocorreram 27 feminicídios.
Evidencia-se, assim, que, de fato, o isolamento social imposto pela pandemia é um dos
fatores preponderantes para o aludido acréscimo, seja na forma consumada ou tentada.
Ressalte-se ainda que os números supracitados revelam apenas os casos que chegaram ao
conhecimento de uma Unidade Policial no estado da Bahia. Infelizmente, permanece a
denominada “cifra oculta” que são os casos de tentativa de feminicídio e outras
modalidades de violência doméstica contra a mulher que permanecem ocultas para a
sociedade.
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Em recente entrevista concedida ao Jornal A Tarde, a defensora pública Firmiane
Venâncio do Carmo, mestra no tema Mulheres, Gênero e Feminismo pela Universidade
Federal da Bahia (Ufba), evidencia tratar-se de uma modalidade de crime que não ocorre
de inopino. Para ela, o feminicídio é o extremo de "uma violência que vem se mostrando
ao longo de anos, ao longo de várias fases". E acrescenta:
”A ameaça é das violências mais graves que uma mulher pode sofrer,
porque potencialmente você não sabe se aquele mal prometido vai
ser concretizado. De forma igual, as violências psicológicas, as
violências morais[…] violências que são tomadas como menores, mas
são o começo de algo que pode se agravar e pode ter um desfecho
letal como o feminicídio", analisa a defensora (Jornal A Tarde,
21.12.2020).”
A saga da violência doméstica e familiar praticada contra mulher, nas suas mais
variadas facetas, tem sido praticada, há séculos, no mundo pela sociedade que se recusa a
reconhecer a igualdade dos gêneros.
Destarte, em razão da pandemia de Covid-19, infelizmente, os números ficaram mais
expressivos através do isolamento social e extrema convivência com agressores, sendo alvo
específico do presente estudo o feminicídio. Consequentemente, exigiu-se dos órgãos
governamentais e não governamentais e dos integrantes da rede de proteção um esforço
hercúleo, para atuar em prol dessas vítimas diante do novo panorama social delineado.
3.CONCLUSÃO
Podemos concluir em face de todo o exposto que o feminicídio é uma qualificadora
intencional e planejada pelo agressor, que persegue a vítima obstinadamente. Muitas
vezes, o local do crime é cometido na residência da própria mulher.
Diante desse frequente e extremo cenário de casos de violência contra a mulher no
país, é necessário colocar um ponto final na invisibilidade da diferença histórica entre
homens e mulheres, especialmente nos campos político, econômico, cultural, e,
principalmente, social. Desempenhar os direitos e serviços existentes, objetar cenários
vitoriosos e enfrentar o racismo institucional também são pontos essenciais para o
impedimento do feminicídio.
Desse modo, são extremamente amplos os desafios até o resultado esperado de
crimes cometidos contra mulheres. Contudo, é fundamental manifestar os deveres da
sociedade e do Estado na mobilização dos mecanismos de proteção à mulher mais eficazes,
rápidos e disponíveis, principalmente para as mulheres que não dispõem de meios para
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realizar a denúncia, pretendendo combater mortes evitáveis e acabar com o desequilíbrio
estrutural e a vulnerabilidade que custam tribulação e vidas.
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Por conseguinte, seriam cabíveis diversas medidas para o combate ao feminicídio,
dentre elas; a declaração de assistência essencial abrangente às vítimas de violência de
gênero, garantindo o funcionamento normal dos dispositivos de informação durante 24
horas; resposta à emergência e acolhimento de mulheres em risco e assistência psicológica;
ativação de um novo recurso de emergência por meio de uma mensagem instantânea com
geolocalização que será recebida pelas forças e órgãos de segurança do estado;
atendimento psicológico imediato via whatsapp, através dos telefones fornecidos pelo
ministério da igualdade.
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RESUMO: O artigo discute o Princípio da Dignidade Humana na vida carcerária da
população LGBT a partir da maneira de como a população LGBT encarcerada tem sido
tratada no sistema penitenciário brasileiro, compreendendo a situação enfrentada em
virtude da orientaçãosexual, obstáculos e desrespeito de garantias relacionadas a outros
detentos. A abordagem é dedutiva (Marconi; Lakatos, 2014), pois parte do conhecimento
de premissas gerais para o particular. O tema é importante no momento que ocorre o
aprofundamento na história do público LGBT e no instante em que o Brasil obscuramente
ocupa o primeiro lugar nas Américas pelo homicídio de pessoas da comunidade, sendo
um dos mais violentos se fazendo o líder em assassinato de pessoas trans no mundo. Em
liberdade, a intensa discriminação anda lado a lado com a humilhação, descaso, falta de
oportunidade e violência, intensificando-se no ambiente carcerário. Diante do assunto
pautado, é nítida a violação dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro
principalmente quando se trata do público LGBTPQIA+, o que deixa explícito a necessidade
de avaliar a existência, incontestabilidade e a geração de instrumentos protetivos que
aludam a temática defendendo os preceitos fundamentais e os princípios que resguardam
a igualdade e a inclusão sem o preconceito enraizado.
PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Dignidade Humana. Sistema prisional. LGBT. Orientação
sexual.
ABSTRACT: The article discusses the Principle of Human Dignity in the prison life of the
LGBT population based on how the incarcerated LGBT population has been treated in the
Brazilian prison system, understanding the situation faced due to sexual orientation,
obstacles and disrespect of guarantees related to other inmates. The approach is deductive
(Marconi; Lakatos, 2014), because it starts from the knowledge of general premises to the
particular. The theme is important at a time when there is a deepening in the history of the
LGBT public and at a time when Brazil obscurely occupies the first place in the Americas for
the murder of people from this community, being one of the most violent and the leader
in the murder of transgender people in the world. In freedom, intense discrimination goes
hand in hand with humiliation, neglect, lack of opportunity, and violence, intensifying in
the prison environment. Given the subject matter, the violation of human rights in the
Brazilian legal system is clear, especially when it comes to the LGBTPQIA+ public, which
makes explicit the need to evaluate the existence, incontestability and generation of
protective instruments that allude to the theme, defending the fundamental precepts and
principles that safeguard equality and inclusion without ingrained prejudice.
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A sexualidade e o encarceramento à luz da dignidade
humana: 2.1 Uma breve conceituação; 2.2 Breve concepção sobre o princípio da dignidade
da pessoa humana; 2.3 Conceito LGBT. 3 Uma alusão da história do movimento LGBT no
Brasil: 3.1 Sistema Penitenciário Brasileiro; 3.2 Direitos e garantias no Sistema Carcerário;
3.3 O LGBT no cárcere: o público vulnerável. 4. Conclusão. 5. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda uma análise ao Princípio da Dignidade Humana na vida
carcerária da população LGBT, considerando o tamanho da desigualdade significativa de
normas inclusivas e preconceito. Isso resulta em um grupo indefeso e favorável
psicologicamente, fisicamente e moralmente, tendo em vista, que os temas no que diz
respeito a essa comunidade tem uma grande repercussão social, devido à discriminação
que se perpetua desde os tempos remotos.
Mostrará as noções jurídicas vigentes no sistema prisional brasileiro à luz do
princípio da dignidade humana, salientando determinadas definições acerca desse
princípio, gênero, sexo, identidade de gênero e sexualidade. Buscando compreender os
princípios constitucionais estabelecidos por lei à comunidade LGBT, averiguando
juntamente a realidade vivenciada pela população no ambiente carcerário brasileiro.
A finalidade desta pesquisa é aludir a violação do princípio da dignidade humana
no sistema carcerário presente, sendo importante aprofundar um estudo sobre a maneira
em que a população LGBT vive atualmente na esfera prisional, levando em consideração o
crescimento desordenado de encarcerados como um dos principais motivos queresultam
em violência, falta de condições sanitárias, tráfico de drogas e prostituição, sendo os
travestis, transexuais e homossexuais os mais vulneráveis a essa prática, sendo muitas
vezes abusados sexualmente contraindo doenças sexualmente transmissíveis e, como
resultado, aumentando os casos no ambiente carcerário. Salientando também quais as
medidas e os programas oferecidos pelo Estado para a saúde, educação, reintegração na
sociedade e adaptação do preso no sistema carcerário.
Tem como intuito não só averiguar a maneira precária em que vive essa comunidade,
como também destacar a necessidade de uma prisão digna a esses indivíduos,
respeitando o princípio em questão. Relembrando o quão esses são excluídos diante da
sociedade e perante o sistema prisional brasileiro, no qual vivem constantemente abusos e
acabam tendo os seus medos expostos.
Em suma, o aprofundamento no tema abordado abre um leque vasto de
probabilidades paraque tanto os estudantes como os intermediários do direito, desfrutem
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da possibilidade de explorar os dados da pesquisa com o intuito de mostrar para a
sociedade todas as dificuldades e a realidade que o público LGBT enfrenta no ambiente
carcerário.
2 A SEXUALIDADE E O ENCARCERAMENTO À LUZ DA DIGNIDADE HUMANA
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A seguir, são apresentados conceitos relacionados a gênero, sexualidade, sexo e
abordagens de autores quanto aos: princípios constitucionais inerentes ao presente
trabalho estabelecidos por lei à população LGBT e o cotidiano no sistema carcerário.
2.1 Uma breve conceituação
O sexo definido ao nascer corresponde às características biológicas que a pessoa
tem ao formar-se, sendo este definido pela anatomia do corpo humano, levando em
consideração que o ser humano é definido sexualmente em função de um órgão sexual
menino ou menina, porém é importante salientar que o sexo não é responsável por
estabelecer o comportamento, preferências, estilo de vida, aptidões, vontades ou hábitos.
Muito menos escolhe a maneira como o indivíduo deve se sentir consigo mesmo e com
suas próprias características, levando em consideração o lado afetuoso ou racional.
Segundo Bento (2006), o estudioso Harry Benjamin em 1953 comenta que em uma
visão biológica, inicia com a concepção de que o “sexo” é um leque amplo de múltiplos
sexos: o genético, o fenotípico, o gonádico, o jurídico e o psicológico. Neste sentido, “o
transexual se sente uma mulher [...] e se sente atraído por outros homens. Isso faz dele um
homossexual se seu sexo for diagnosticado de acordo com seu corpo[...]” (BENTO, 2006,
p. 151)
A convivência em grupo desde os primórdios estipula que as diferenças sexuais são
físicas, já as diferenças de gênero são estabelecidas, dependendo de como o indivíduo é
visto aos olhos da comunidade, no caso um macho é um homem e uma fêmea é uma
mulher. Para a sociedade em questão histórica e cultural, o órgão sexual estabelece como
o ser humano deve se sentir, como deve agir, se vestir, gostar ou por quem deve se sentir
atraído. O gênero é socialmente definido no momento em que o ser humano é
concebido.
Com base na compreensão entre o sexo e o gênero, é viável o aprofundamento na
concepção do que venha a ser a identidade de gênero. O ser humano é um ser vasto e
completamente repleto de ramificações a serem descobertas, apesar de ser identificado
como sendo do sexo masculino ou feminino, acaba que ao desenvolversua personalidade
o mesmo ao se identificar com o sexo biológico constrói sua sexualidade.
Porém, a identidade de gênero surge no momento em que se refere à forma como
o indivíduo se identifica, seja ele do gênero masculino ou feminino, no qual a pessoa não
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se reconhece ao ser tratada pelo sexo biológico e inicia um conflito entre o psicológico e
biológico. Como destacou Jean Pierre Lebrun (APUD, Coutinho e Travassos, 2018, p.61)
“Meu sexo não estáentre minhas pernas, mas entre minhas orelhas!”.
É perceptível a diversidade extensa na qual a sexualidade é envolvida, os seres
humanos possuem diferenças sexuais, porém parecida a todos os pontos de vista que os
diferenciam sexualmente. A sexualidade engloba sentimento, comportamentos e atração,
indo muito além do ato sexual e sendo completamente individual.

2.2 Breve concepção sobre o princípio da dignidade da pessoa humana
No ordenamento jurídico, o princípio da dignidade da pessoa humana é previsto
no começo da Carta Magna brasileira, que dispõe no art. 1º, III, da Constituição Federal de
1988:
Art 1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III
– a dignidade da pessoa humana
A dignidade carrega consigo a luta pela democracia, justiça social, igualdade e de
solidariedade. Independente da condição do indivíduo, ou seja, qualquer pessoa possui
igualmente a dignidade somente pelo fato de sua condição humana, então, os seres
humanos possuem direitos a serem respeitados pelo poder Estatal e pelos demais
indivíduos, independente do sexo, opção sexual ou qualquer outro motivo individual de
cada um devem e merecem ter seus direitos respeitados e defendidos.
Dessa forma, é preciso destacar que a dignidade da pessoa humana é conduzir-se
sempre respeitando o direito do outro de se autodeterminar e a liberdade para se expressar
da maneira para se sentirem completos respeitando o direito do outro de se
autodeterminar e a liberdade para se expressar respeitando os limites da lei. A atuação do
Estado em defesa da dignidade, mostra a obrigação da adoção de medidas que garantam
a entrada para uma vida honesta.
É uma definição que supera o conceito jurídico, sendo única de cada ser humano,
ultrapassando sexo, gênero, sexualidade ou capacidade, a dignidade humana pode até
ser violada, porém, jamais deve cair em esquecimento.
A Constituição Federal determina que o direito penal deve respeitar acima de tudo
os direitos humanos fundamentais e em hipótese alguma deve violar a dignidade da
pessoa humana, vinculando-se à declaração universal dos direitos humanos
fundamentais, sendo os direitos humanos o alicerce essencial de todo ordenamento
jurídico. O princípio da dignidade humana reflete justamente na aplicação da pena, no
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instante em que o direito penal precisa seguir regras em conformidade com os direitos
fundamentais, assegurando a dignidade da pessoa humana no cumprimento da execução
da pena, proibindo sanções que atentem contra este princípio e seus direitos
fundamentais.
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Vale ressaltar, que um exemplo que atenta diretamente contra o princípio da
dignidade humana é a pena de morte, visto que a vida é o primeiro direito humano
fundamental e nunca poderá ser violada pelo próprio direito penal. No ordenamento
jurídico no Artigo 5°, inc. XLVII da Constituição Federal designa que somente em guerra
declarada (art. 84, inc. XIX) é admissível a pena de morte, o que também trata de uma
violação ao princípio fundamental da dignidade humana.
No Brasil a tortura, castigos corporais e penas cruéis não são justificáveis para serem
aplicados, visto que, rege uma sociedade através da democracia e fundamentada na
Declaração Universal dos Direitos Humanos Fundamentais, o que preza o cumprimento
da pena respeitando em todas as hipotéses o princípio supracitado.
2.3 Conceito LGBT
A sigla LGBT, surgiu em 1990 e descreve Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais ou Transgêneros, é uma modificação do termo de LGB, que fora usada para
suceder o termo “gay” usado em 1980, sendo um termo mais inclusivo visto que abrange
o leque LGBT. Possui o intuito de incentivar a inclusão, aumentando a diversidade nas
questõesde identidade sexual e de gênero. Hoje em dia, qualquer pessoa que não se
considera heterossexual utiliza a sigla, o termo mais atual é o LGBTPQIA+. Sendo: L: de
pessoas que se identificam como Lésbicas; G: as pessoas identificadas como Gays; B: de
pessoas que se identificam como Bissexuais; T: de pessoas que se identificam como
Travestis, transexuais e transgêneros; P: de pessoas que se identificam como Pansexuais;
Q: de pessoas que se identificam como Queer; I: de pessoas que se identificam como
Intersex; A: de pessoas que se identificam como Assexuais; +: utilizado para incluir pessoas
que não se sintam representadas por nenhuma das letras.
A essência do ser humano trouxe consigo a diversidade da sexualidade, sendo
lésbica a mulher que se sente atraída de forma afetiva por outras mulheres e que se
envolve emocionamente e carnalmente com elas. O homem homossexual que é
considerado gay se atrai por homens, os bissexuais são indivíduos que iniciam uma
relação afetiva e sexual com ambos os sexos. Já os transexuais não se identificam com o
sexo desde o nascimento, o sexo imposto e estipulado pela sociedade e na maioria das
vezes buscam realizar a cirurgia de redesignação para se sentirem completos. As pessoas
que se denominam pansexuais não escolhem gênero, tendo como afirmação que o sexo
não é um fator essencial para a existência do amor e da atração, são ligados
emocionalmente por pessoas sem restrição ou preferência.
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O termo Queer já foi visto como um termo de ofensa para o grupo LGBT, porém
nos tempos atuais qualifica aqueles que não se encaixam nos padrões pré-estabelecidos
de gênero pela sociedade que determina a opção sexual baseada no sexo biológico, o
que impõe a cisgeneridade, como por exemplo o macho se atrai pela fêmea e a fêmea
pelo macho. A letra I segue identificando os intersexuais, que nos tempos antigos eram
conhecidos como hermafroditas, já que eram pessoas sem qualquer intervenção médica
desenvolviam características sexuais de ambos os sexos, tanto masculino como feminino.
Já as travestis são homens que se identificam no universo feminino, não necessariamente
como mulher, mas sim com o mundo das vestimentas, maquiagem, cabelos e cuidados.
Da mesma maneira que existe pessoas que se idenficam com todos os sexos,
existem indivíduos que não sentem atração sexual por ninguém, a assexualidade vai muito
além do prazer sexual, vai muito além do prazer erótico e da libído, sendo capaz de amar
e de manter um relacionamento destacando que a atração romântica, estética e platônica
também existe.
Embora toda essa mudança tenha ocorrido, essas ramificações não foram
suficientes, afinal cada ser humano possui sua essência única e repleta de características
específicas, desta forma, foi realizada a inclusão do símbolo ‘+’ agrupando outros grupos
que não se idenficavam como a sigla definida em questão.

3 UMA ALUSÃO DA HISTÓRIA DO MOVIMENTO LGBT NO BRASIL
O movimento LGBT começa a se desenvolver no Brasil em meados da década
de 70 em meio a Ditadura Militar de 1964 à 1985 na qual a punição e injustiça social
estavam explanadas.
Sendo um movimento amplo que ocorre em vários lugares do mundo, com
lideranças organizadas e definidas, não é possível afirmar com precisão pelo que essa
população luta, já que, ocorre em diferentes contextos sociais e políticos de cada país na
qual combatem problemas, casos e discriminações diferentes. Porém, existem diversos
propósitos que são compartilhados entre os movimentos ao redor do mundo, como
podemos citar a criminalização da LGBTfobia, criminalização da LGBTfobia, respeito à
laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos, o fim da
discriminação, representatividade e fim dos estereótipos LGBT na mídia e
representatividade da comunidade nos meios de comunicação, entre diversos outros
ramos no qual lutam por direitos e reconhecimento.
Já em 1980, o público LGBT atormentou-se com com o surgimento de uma
epidemia do vírus da imunodeficiência humana, muitos dos LGBTs morreram e ocorreu
uma grande modificação nas organizações políticas do movimento. A epidemia trouxe
consigo um novo rótulo torturante e preconceituoso para a comunidade, sendo vistos
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como aqueles que transmitiam e portavam essa doença insanável, naquele período
sendo rotulada como “câncer gay”, até hoje, a sociedade contemporânea sofre com
esse preconceito.
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Um detalhe intrigou os médicos: todos eram homossexuais
masculinos. Outros casos surgiram e logo ficou claro que havia uma
nova doença, um “câncer gay”, batizado de grid (sigla em inglês para
“imunodeficência relacionada aos gays”). Nos anos seguintes, a
doença se espalhou para heterossecuais emulheres – até então
considerados a salvo da epidemia – que haviam passado por cirurgias
ou recebido transfusões de sangue. Foi então que a doença ganhou o
nome de aids (sigla em inglês para “síndrome da imunodeficiência
adquirida”). (SUPERINTERESSANTE, 2016).
Em resposta a enorme propagação de epidemia do HIV, foi estabelecida uma
política de para a prevenção de DSTS, envolvendo o Estado com a sociedade, diminuindo
de maneira significante a questão de vulnerabilidade.
Hoje, a luta passou a ser mais objetiva, em busca por direitos, resistência, contra
discriminação e violência, carregando consigo vitórias significativas como por exemploem
1985 no qual o Conselho Federal de Medicina conseguiu a despatologização da
homossexualidade, em 1980 a utilização do termo orientação sexual, o casamento entre
homossexuais foi legalizado, em 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça, a redesignação
sexual e a utilização do nome social e as mudanças de registro civil para a população
de transexuais e travestis.
Destarte, os casais homosexuais possuem direitos e garantias estabelecidos por lei,
como casamento, conversão de união estável em civil, divórcio, partilha de bens, herança
nos casos de óbito do companheiro, inclusão no plano de saúde e pensão alimentícia.
3.1 Sistema Penitenciário Brasileiro
Anteriormente a prisão foi uma maneira encontrada pela sociedade para
corrigir aqueles que não seguiam as regras impostas para um bom convívio na
sociedade. Entretanto, as primeiras leis penais adotadas para corrigir essas pessoas
eram fixadas através da tortura ilimitada inicialmente as prisões eram apenas a forma
de encarcerar o indivíduo por um determinado tempo até que fosse definido o meio
de julgamento o que muitas das vezes era repleto de mutilações, penas vergonhosas
e até mesmo pena de morte. Os apenados pagavam sua pena com o próprio corpo,
sendo esse ato mais conhecido como suplício.
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Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir descreve a trajetória das punições e os
suplícios aplicados, levando em consideração que o suplício era visto como uma maneira
de reconstituir a soberania lesada delegando aquele súdito que acabou violando a lei do
soberano, tinha finalidade punir e intimidar a sociedade para assim impedir outras
violações das leis, sendo uma verdade ténue entre a pena corporal proporcional, o
sofrimento e o crime cometido, para aquele servir de exemplo para os outros.
Segundo Foucault, em sua obra Vigiar e Punir:

O suplício não restabelecia a justiça; reativava o poder. No século
XVII, e ainda no começo do XVIII, ele não era, com todo o seu teatro
de terror, o resíduo ainda não extinto de uma outra época. Suas
crueldades, sua ostentação, a violência corporal, o jogo desmesurado
de forças, o cerimonial cuidadoso, enfim todo o seu aparato se
engrenava no funcionamento político da penalidade. (2014, p. 51)
Somente no século XVIII, é pensado a ideia de punir e é traçada um novo método
para exercitar o poder de castigar, com a intenção de punir na seriedade entre a pena e a
qualidade do delito sendo estipulada pela influência que o pacto violado tem sobre a
ordem social. Entretanto, tão somente no começo do século XIX some a concepção do
corpo como alvo principal da correção penal.
Neste momento, a punição ganhou um novo mecanismo de prisões dispostas
para que ocorra a reparação dos penalizados com o intuito de diminuir a
humilhação moral e física que aquele indivíduo viria a passar. Salientando, que com
o estabelecimento das leis penais, diversos projetos passaram a serem apontados
com o intuito de tomar precauções do delito e iniciar o pensamento de readaptar
esse infrator na vida em sociedade.
3.2 Direitos e garantias no Sistema Carcerário
No Artigo 5º da Constituição Federal, destaca, entre seus fundamentos, a
dignidade da pessoa humana e a batalha constante da comunidade LGBT por direitos
iguais.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aosbrasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
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ou degradante;[...] XLVII - não haverá penas:
de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do
art. 84, XIX;
de caráter perpétuo;
de trabalhos forçados;
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de banimento;
cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
(BRASIL, 1988)
O Código Penal, em seu artigo 59, afirma que a penalização não tem o intuito
apenas dereprovação, mas sim age em conjunto para prevenir o crime, possuem um foco
muito além da penalidade, sendo em prol educacional e social, com o intuito de preparar
a pessoa que está sob ocuidado do Estado para à vida em sociedade, mercado de
trabalho, ao comportamento adequado na vida pública e ao uso de suas habilidades e
sapiência.
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à
ao comportamento
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (Decreto-Lei Nº 2.848, 1940).
Tendo como finalidade a ressocialização do apenado, permitindo que cada
indivíduo possua a capacidade de trilhar o seu próprio processo formativo, fundamentada
na garantia de direitos e de condições para o seu desenvolvimento, em prol da
reintegração social, evitando a naturalização da cultura de reclusão ou aumento da
violência. Como prevê o Artigo 1° da Lei Nº7.210, 1984, institui a Lei de Execução Penal: Art.
1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado.
Com essa meta, a lei de execução penal determinou requisitos ao preso, sendo eles
a assistência à educação, à saúde, social, material, jurídica e religiosa, tornando possível
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através da educação prisional e a socioeducação que esse grupo vulnerável seja reintegrado
para a vida social para exercer a cidadania.
A Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de Julho de 1984, discorre no que concerne
aos direitos dos presos no sistema penitenciário brasileiro, disertando sobre reintegração
social desse individuo na vida em sociedade. Desta forma, a LEP procura precaver crimes
e preparar essa pessoa para que o seu retorno para a sociedade seja repleto de
esperança e oportunidades.

É necessário evidenciar, que o acusado quando é condenado pode receber
tanto uma pena privativa de liberdade, assim como, uma pena restritiva de direitos
previsão no art. 43 do Código Penal, sendo estipulado a execução de determinadas tarefas
à comunidade.
Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº
9.714, de 1998)
I - prestação pecuniária; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II - perda de bens e valores; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)
V - interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 9.714, de
25.11.1998)
VI - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 9.714, de
25.11.1998)
A LEP especifica numerosos itens dos direitos dos presos, incluindo também
especialmente os apenados LGBT. Como por exemplo institui que é dever do Estado a
assistência ao preso durante a execução da pena fornecendo a alimentação, vestuário
e instalações higiênicas em conformidade com o artigo 12 da Lei de Execução Penal.
Como evidenciado no artigo 31 o trabalho no sistema prisional para o preso
definitivo também é obrigatório, podendo ocorrer a remição da pena prevista no
artigo 126 que é uma diminuição da pena para o apenado que realizar trabalhos e
estudar.
A princípio, o sistema carcerário deve ser um ambiente liberto de todo tipo de
crueldade e próspero para que ocorra uma relação de harmonia entre os cativos, porém,
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infelizmente com a superlotação ainda é um devaneio distante da realidade vivenciada nas
prisões brasileiras.
3.3 O LGBT no cárcere: o público vulnerável
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Entretanto, é importante destacar que antes e até hoje no período pandêmico
existem indivíduos em detenções sem opção adequada para seguir o distanciamento
social recomendado para prevenção e sem acesso a itens básicos de higiene, como
sabonete, pasta de dente e água potável.
Esse público, fica mais propenso não só ao vírus como também possuem condições
menos adequadas para manutenção de sua saúde física, mental e econômica. Tornandose umpúblico extremamente vulnerável, tanto na saúde para a proliferação de doenças,
uso de drogas, falta de higiene e má alimentação, inclusive ocasionando mortes, ocorre
também a prática de crimes entre os presos, quais sejam homicídios, extorsões, abusos
sexuais, discriminação, entre outros, são problemas frequentes de violação aos direitos
humanos.
É crucial enfatizar, que o público LGBT compõem o grupo que mais sofre com o
abuso sexual e psicológico, vivem na pele o preconceito e a violência que se tem fora das
instituiçõespenitenciárias e que se tornam ainda maior e mais constante dentro delas,
sendo um sistema marcado pela violência constante o que deveria ser apenas um local
para cumprimento de pena e ressocialização, acaba sendo um cenário de violência.
O LGBT no sistema carcerário brasileiro, enfrenta diversas dificuldades apesar da
existência de iniciativas públicas destinadas à proteção, sendo a ala específica uma das
garantias. A opção sexual nos tempos atuais, ainda é um motivo para ter medo e se retrair,
visto que ocorre a não aceitação do restante da população carcerária. A ala específica tem
como foco evitar a discriminação e o sofrimento do LGBT no cumprimento da pena, a
Resolução Conjunta nº 1 de 15 de abril de 2014, Artigo 1° estabelece os parâmetros de
acolhimento do público LGBTem privação de liberdade no Brasil.
Art. 1º Estabelecer os parâmetros de acolhimento de LGBT em
privação de liberdade no Brasil. Parágrafo único. Para efeitos desta
Resolução, entende-se por LGBT a população composta por lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando-se:
I - Lésbicas: denominação específica para mulheres que se
relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres;
II - Gays: denominação específica para homens que se relacionam
afetiva e sexualmente com outros homens;
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III - Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com
ambos os sexos;
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IV - Travestis: pessoas que pertencem ao sexo masculino na
dimensão fisiológica, mas que socialmente se apresentam no gênero
feminino, sem rejeitar o sexo biológico; e
V - Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e
anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual
biológico.
A violação da integridade física e moral a qual os presos são submetidos em cárcere
e a constante violência, recorre a uma verificação sobre o Art. 5°, XLVIII da Constituição
Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
Aprofundando-se no mundo penitenciário é possível ver a realidade vivenciada pelo
LGBT, sendo um público que cai em esquecimento em relação as violências suportadas,
crueldade e a invasão abominosa da falta da dignidade, o apenado LGBT sofre com
preconceito, ignorância e atrocidade tanto em liberdade como nas celas. Essa população
na maioria dos presídios brasileiros é obrigada a conviver com os demais presos, passando
por barbarismo, abusos sexuais, agressão física, psicológica e moral.
Os abusos sexuais são altamente frequentes nas celas, o que acaba desencadeando
uma série de doenças sexualmente transmissíveis, os presos que possuem o cabelo longo
acabam tendo o seu cabelo cortado, não possuem a oportunidade de utilizar produtos de
beleza como maquiagem, chapinha e produtos corporais, não possuem a oportunidade de
utilizar seu nome social, nem de realizar o tratamento adequado com os hormônios e muito
menos de se vestirem como se identificam.
Em seu artigo, Cinque (2020) apresenta a realidade suportada pelo público LGBT:
As roupas utilizadas pelos detentos transexuais e travestis são
rasgadas pelos demais apenados, obrigando-os a se vestirem de
acordo com um gênero no qual eles não se identificam. Além disso,
o
grupo
LGBT
é
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terminantemente proibido de fazer o uso de copos, talheres, pratos,
ou demais utensílios do dia a dia que são destinados para os
heterossexuais. Também, são usados como moeda de troca,
principalmente,
em
relação
aos
produtos de higiene, drogas, cigarros, telefones celulares e armas.
(CINQUE, 2020, p.200).
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A vida dos homossexuais no sistema penitenciário é uma luta constante pela
sobrevivência, não é fácil. Um programa exibido pelo Jornal da Band chamado A Liga a
Homofobia nos Presídios, adentra o Presídio do Roger, em João Pessoa em 2016 e mostra
a primeira ala para LGBT’s no Brasil, inaugurada em 2013 e chamada de “Pavilhão da
Diversidade Homoafetiva”, para conhecer a realidade dessas pessoas. Durante a entrevista
cedida o depoimento de duas transexuais femininas chamadas de Bianca e Bruna causam
comoção ao dizer tudo que viveram antes da criação da ala para LGBT’s, Bianca diz que:
Quando cheguei não existia uma ala separada, mas tive que fazer
coisas que nunca pensei em fazer pra conquistar o meu espaço, tive
que guardar algo dentro de mim como o celular, tinha que fazer isso
pra mim mostrar a minha atitude pra eles e vamos dizer como ditado
de cadeia que pra mim morar aqui tem que se garantir querendo ou
não tinha que fazer isso, eu fiz e me passei por isso pra ter uma cama
e pra ter um conforto.(A LIGA, 2016).
A transexual Bruna complementa a fala da colega de cela com mais detalhes de tudo
que sofriam expondo que além de celular que tinha que ser introduzido dentro do canal
anal, eram obrigados a guardar até faca dentro do próprio corpo para que não fossem
achados pela polícia e informou que quando adentrou a cela pela primeira vez teve que
dormir em pé no banheiro, visto que, não existia mais espaço o que impossibilitava seu
descanso passando noites acordada.
No mesmo programa aludido acima como “A Liga a Homofobia nos Presídios”, o
agente penitenciário não identificado por questões de segurança declara a maneira
desumana que os homossexuais eram tratados:
Eles eram tratados muito mal, pra lavar roupa, jogar lixo fora, limpeza,
tudo tinha que ser feito por eles, eram maltratados e sofriam muitas
agressões nas mãos dos demais detentos, era muito comum
acontecer abusos sexuais também. Um ia lá e dizia “vai lá tu agora” e
o outro ia lá e fazia, terminava e passava para outro “vai lá tu agora”,
e assim ia. Hoje aqui não tem mais isso por conta desse pavilhão tudo
isso mudou. (A LIGA, 2016).
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Como aludido acima, através de depoimentos transcritos o público LGBT compõem
o grupo que mais sofrem violações de direitos humanos no ambiente carcerário, junta-se
a tortura, ambientes insalubres, abuso, violência e impossibilidade de reintegração social
intensamente maior, já que é um público que sofre muito com a discriminação no ambiente
social, por conta desse motivo torna-se necessário analisar a forma de convívio institucional
e até social para que seja realizado um ajuste e para que essas práticas sejam cessadas.
Ao observar o outro leque do preconceito, um apenado da facção Al Qaeda justifica
toda a humilhação imposta pelo fato do público LGBT quererem agir como mulheres
através das vestimentas, batom e aparência física:
Eles querem ser uma mulher, enquanto eles sabem que não são até
porque nós temos visita de nossas mulheres e família, e não caía bem
aqui, para os nossos filhos. Não vamos aceitar ver preso cheio de
“frescurinha”, usando saia e fazendo safadeza, nós somos todos
homens e não vamos aceitar isso, sem falar que eles têm doenças e
podem passar pra gente. (A LIGA, 2016).
É importante que o Estado realize uma visão mais crítica e minuciosa em relação a
esse público que está em privação de liberdade lutando por seus direitos constitucionais e
infracionais, a criação de pavilhões ou celas específicas é um grito de clamor para esse
público que anda sobrevivendo dia após dia no sistema penitenciário brasileiro, dando
uma oportunidade para que cumpram pena tendo seus direitos respeitados em um local
seguro e digno.
CONCLUSÃO
A pesquisa expôs de forma tangível a realidade vivenciada pelo público LGBT no
sistema penitenciário, mostrou a fragilidade que rodeia essa comunidade que vive uma
eterna prisão dentro de si mesmo no cumprimento da pena, visto que, não possem seus
direitos respeitados e precisam ser aprisionados dentro de estereótipos pela própria
segurança e por respeito.

A urgência por alas ou pavimentos específicos de convivência é nítida, o que mostra
a necessidade da realização de medidas urgentes para que ocorra a diminuição de todos
esses danos causados aos apenados. A conscientização de que essa comunidade é
duplamente penalizada é de extrema importância para iniciar a busca por uma
humanização da pena e uma aplicação justa com base no princípio da dignidade humana
seria um avanço severo da humanidade, retiraria o carácter vingativo para uma pena justa
e limpa, para que isso ocorra é necessário que os direitos humanos sejam defendidos e
resguardados de maneira universal e inclusiva, consistindo em uma salvação de direitos
fundamentais e dignidade humana.
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Ainda que a situação precária e a violência sejam expostas e resolvidas o ponto
principal questionado não é esse, a essência do ser humano de ser quem é se sobressai
por entre qualquer amarra estipulada, os detentos LGBT’s devem ter seus direitos de
expressão da identidade de gênero preservados, devem possuir a liberdade de escolha
sexual e afetiva, cuidados de beleza, nomes sociais respeitados, utilizar roupas que lhe
façam bem ou melhor, devem ter sua personalidade exposta sem preconceito e sem medo,
afinal uma saia não é porta de entrada para agressão e assédio, devem possuir direito ao
tratamento hormonal e ter acompanhamento médico e psicológico específicos, proteção
para que não sejam violados e projetos especializados, afinal é através da garantia da
dignidade ao preso em todos os sentidos, tanto na educação como na profissionalização
que o mesmo adentrará o mundo do trabalho e por conseguinte o convívio social.
Com isto, a presente pesquisa fortifica a importância e a necessidade de uma
atenção especial para essas vidas humanas que continuam resistindo em uma sociedade
dominante, que foca na busca da política pública ideal para o encarceramento das pessoas
LGBTI+ em cumprimento de pena privativa de liberdade e a situação precária que esse
grupo se encontra nos tempos atuais. A demonstração de apoio e de respeito são
primordiais para que ocorra a reversão de preconceitos sociais enraizados.
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RESUMO: O teletrabalho é uma nova modalidade nas relações de emprego. Por esse
motivo existem algumas dificuldades quanto a sua aplicação. O problema da pesquisa é
conceituar o teletrabalho e a sua relação com a pandemia do COVID-19. Objetiva-se
analisar o conceito histórico de sua criação e analisando os parâmetros de sua aplicação
junto à sociedade contemporânea, elencando a forma de procedência, bem como a
facilidade junto ao empregador e o empregado, sendo utilizado como método de pesquisa
o a analise artigos científicos, revisão bibliográfica, sendo assim uma pesquisa de cunho
documental na esfera trabalhista, decorrente da pandemia do COVID-19 que teve o seu
ápice no início do ano de 2020 no Brasil. O estudo permite a compreensão entres os novos
métodos de emprego e a sua aplicação para o mercado de trabalho, bem como os aspectos
físicos e mentais decorrentes de sua utilização.
Palavras Chaves: Teletrabalho. Pandemia. COVID-19.
ABSTRACT: Telework is a new modality in employment relationships. For this reason there
are some difficulties regarding its application. The research problem is to conceptualize
telework and its relationship with the COVID-19 pandemic. The objective is to analyze the
historical concept of its creation and analyzing the parameters of its application in
contemporary society, listing the form of origin, as well as the facility with the employer
and the employee, being used as a research method to analyze scientific articles,
bibliographical review, thus being a documental research in the labor sphere, resulting from
the COVID-19 pandemic that reached its peak in the beginning of 2020 in Brazil. The study
allows for an understanding of the new employment methods and their application to the
labor market, as well as the physical and mental aspects resulting from their use.
Keywords: Telework. Pandemic. COVID-19.
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1 INTRODUÇÃO
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O Teletrabalho como uma nova forma de prestação de serviços inserido na
sociedade. O objetivo deste trabalho é compreender e analisar o novo modelo de trabalho,
bem como a sua relação entre o trabalhador e o empregador e os parâmetros de sua
utilização no contexto social. A metodologia utilizada no presente artigo é a bibliográfica,
com consulta à legislação, autores e demais artigos científicos de extrema relevância com
o intuito de exemplificar o tema.
Com isso, o presente trabalho abordará uma visão histórica e contemporânea do
trabalho à distância, teletrabalho, e o trabalho remoto, seguindo de uma análise e
distinção. Deste modo, far-se-á uma análise do teletrabalho no contexto social, bem como
a distinção do regime jurídico do teletrabalho na Consolidação das Leis do Trabalho para
a Medida Provisória nº 1.046/21, como uma forma de flexibilização das normas trabalhistas
devido à crise sanitária emergente; bem como os impactos do teletrabalho cumulados com
vida social de cada trabalhador.
Atualmente, o teletrabalho facilita a relação entre trabalhador e empregador. Nesse
sentido, o trabalhador pode se utilizar de meios tecnológicos para a realização de suas
atividades laborais, podendo trabalhar diretamente de sua casa ou em locais próprios da
empresa.
Por outro lado, os trabalhadores em funções distintas como, os motoristas,
vendedores, representantes comerciais, carteiros, exercem a função de trabalho a distância,
uma vez que no teletrabalho ou no trabalho remoto é usado a telemática para o exercício
de funções laborativas, no trabalho a distância não se utiliza desses meios pois não trabalha
diretamente de casa, embora seja a distância.
É importante ressaltar que o mundo passa por uma crise sanitária, a do COVID-19,
que veio com efeitos desastrosos, tanto para a saúde, como para as relações trabalhistas e
econômicas.
Boa parte das pessoas tiveram que se reinventar. Algumas perderam seus empregos,
famílias, empresas e fabricas fecharam, por vezes temporário, outrora não. Com isso, boa
parte dos trabalhadores foram alocadas no teletrabalho automaticamente. Isso foi
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importante, devido ao fato de que as pessoas, como já acontecia, poderiam trabalhar
diretamente de casa, como uma forma de prevenção e de contágio do COVID-19.
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Diante disso, poderá se construir um acervo de informações e análises acerca do
teletrabalho relacionado a pandemia do COVID-19, como uma forma de flexibilização de
trabalho decorrente da crise sanitária emergente, com o intuito de especificar a sua
melhoria para a sociedade.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO À DISTÂNCIA
O trabalho evoluiu significativamente nas últimas décadas. Nota-se que antes não
dava para imaginar uma pessoa comum trabalhando em um local que não fosse um chão
de fábrica ou em algum escritório, entretanto isso era possível devido ao fato de as pessoas
trabalharem de casa, como artesãos, alfaiates, que trabalhavam diretamente de casa.
Historicamente, o trabalho a distância surgiu por volta do século XVI, que nessa
época fez-se a transição do feudalismo para o capitalismo. Até então, a globalização
demoraria a chegar, trazendo consigo os avanços que atualmente são existentes. Em época
distinta, o comércio era bem diferente do que se costuma observar, que por consequência,
as famílias trabalhavam em prol de si próprias, ou seja, consumiam o que produziam.

Renomados estudiosos definem o trabalho a domicílio ou trabalho a distância como
uma forma de o empregador fornecer condições e material para que o trabalhador execute
o oficio diretamente de sua casa. Para alguns, há uma diferença entre os pequenos artesãos
e o empregado a domicílio, conforme Foignet:
A indústria a domicílio difere do pequeno ofício nisto que ela é uma
forma de produção capitalista. O operário trabalha para um patrão
que lhe fornece a matéria prima e muitas vezes instrumentos de
trabalho, enquanto que no pequeno ofício o operário é um produtor
autônomo, mestre dos seus instrumentos e da matéria prima.
Eis porque Le Play a chamava de fábrica coletiva, expressão inexata,
porque a fábrica supõe a reunião de operários em um mesmo local.
Seria mais exato como Charles Gide chamá-la de fábrica disseminada
(FOIGNET, 1927, p. 177).
Nesse sentido, a indústria se diferenciava do pequeno produtor, uma vez que o
primeiro tinha ao seu dispor equipamentos e instrumentos que lhe eram fornecidos pelo
empregador e que no caso do pequeno produtor, sua atividade tinha como ponto principal
o seu desenvolvimento fora do ambiente industrial, sem equipamentos e se utilizando de
seu próprio meio de trabalho para a sobrevivência.
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Mudanças ocorreram ao longo do tempo e com o advento da revolução industrial
iniciada por volta do século XVIII, a mão de obra humana foi substituída por maquinas a
vapor. Nesse sentindo, os grandes empregadores visavam obter lucros estratosféricos por
meio da mecanização da indústria, demandando menos tempo e mais eficiência nas
relações trabalhistas.
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Com isso a ideia de trabalho a domicílio era praticamente extinta, visto que a maioria
dos trabalhadores estavam concentrados na manufatura. Devido a isso, começou o período
de resistência por conta dos trabalhadores que na época eram visivelmente explorados
com mão de obra barata e que na maioria dos casos foram substituídos por maquinas,
como na era Fordista.
Por volta do século XX, Henry Ford implantou um modelo de produção em suas
fábricas em que a linha de produção dos automóveis passava por esteiras ao longo da
fábrica e que em cada setor determinado haviam funcionários parados esperando na linha
de montagem.
Tais trabalhadores exerciam a mesma função diariamente, o que exigia deles mais
esforço e uma melhor qualificação. Isso ocorria devido ao fato do modelo de produção
exigir menos custo operacional e aumentar a produção. Embora fosse uma modalidade
extremante lucrativa ao empregador, isso fazia a ideia de trabalho a distância cada vez mais
longe.
Foi após a Segunda Grande Guerra que se deu origem a chamada terceira Revolução
Industrial. Com isso, obteve-se um grande avanço tecnológico, conforme artigo citado:
Percebe-se durante esse período, uma grande evolução tecnológica,
principalmente pelo surgimento e popularização de equipamentos
de informática (computadores, redes industriais, etc.), de
telecomunicação (telefones celulares, internet, ...), de microeletrônica
(chips e nano transmissores) e de robótica (máquinas cada vez mais
automatizadas que reduzem a necessidade de mão-de-obra e
aumentam a produção. (ÂMBITO JURÍDICO, 2008).
Nesse sentindo, com o avanço industrial e as demais inovações tecnológicas, foi
possível novamente que as pessoas voltassem a trabalhar diretamente de suas casas.
Atualmente, grande parte de empresas permitem que o empregado desenvolva
suas funções diretamente de sua casa, não sendo necessário estar na empresa o tempo
todo, diminuindo o tempo de viagem entre a casa e o trabalho e o tempo com que o
trabalhador fica no transito, em ônibus ou metros situados nas grandes metrópoles. Essa
forma de trabalho é denominada como o teletrabalho, home office, ou trabalho a distância.
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Essa modalidade tem previsão legal da Consolidação das Leis do Trabalho, que serão
abordadas no capítulo posterior.
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3. DISTINÇÕES
TELETRABALHO

ENTRE

TRABALHO

À

DISTÂNCIA,

TRABALHO

REMOTO

E

Como já mencionado no tópico anterior, ao longo do tempo as relações de trabalho
evoluíram consideravelmente e fez com que o empregado e empregador pudessem se
adequar ao longo do tempo em várias modalidades de trabalho. Nesse viés histórico, com
as revoluções que ocorreram, de forma que as modalidades trabalho passaram por
mudanças, indo do trabalho a distância à manufatura com a criação dos grandes
conglomerados de empresas.
Com a globalização, internet, tecnologias de ponta e afins, é possível que as relações
trabalhistas possam ser diferentes, não sendo necessário a realização das atividades
empregatícias diretamente na empresa, sendo possível trabalhar diretamente de casa, ou
por outros meios que não façam presente como a seguir será relacionado.
3.1 Trabalho à Distância
O trabalho à distância é um gênero de trabalho no qual o empregado exerce suas
atividades laborativas fora do ambiente da empresa, porém o vínculo empregatício deve
ser mantido, mudando apenas o local de trabalho.
Entretanto, essa modalidade não tem uma definição pré-estabelecida, podendo ser
relacionada com o teletrabalho que é outra modalidade, diante de norma estabelecida pela
Consolidação das Leis do Trabalho.
No trabalho à distância, como já mencionado, muda-se apenas o local da prestação de
serviços. Nesse sentido, o empregador deverá dispor de ferramentas que facilitaram a
realização de tais atividades. A exemplo disso pode-se citar as costureiras, que podem
possuir vínculo empregatício podendo exercer as atividades diretamente de suas próprias
casas; não basta apenas a atividade laborativa fora das dependências da empresa, é
necessário que o empregador forneça os meios necessários para que se proceda as
atividades com eficiência.
Nesse sentindo, tem-se o seguinte entendimento sobre trabalho a domicílio, conforme
artigo:
O trabalho a domicílio por sua vez, também acontece fora do
estabelecimento do estabelecimento do empregador, já que o
empregado nessa situação tem sua própria residência como local de
trabalho. Distingue-se esta modalidade do trabalho à distância
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propriamente dito porque neste o empregado presta serviços em
qualquer lugar que não o estabelecimento de seu empregador ou à
sua própria residência. (MIGALHAS, 2012).
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Nesse panorama, não apenas o caso em comento acima trata do trabalho a distância, que
pode ser exercido por outros tipos de profissionais em vários tipos de áreas, como os
motoristas de modo geral, que sempre viajam a trabalho, vendedores, os carteiros,
representantes de empresas e dentre outros. Esses empregados possuem vínculo
empregatício, embora não possam estar na empresa diariamente.
3.2 Trabalho Remoto
No remoto que é também umas das modalidades já descrita, se diferencia do
teletrabalho pelo fato de não depender exclusivamente de tecnologias para a sua
realização.
Em casos distintos, como o de calamidade pública é, necessária uma adequação
nesse sentido, afim de que se possa promover uma melhor solução entre o empregado e
o empregador.
Sabe-se que com a globalização, e com o avanço de tecnologias de ponta, exercer
as atividades laborativas tornou-se uma tarefa bem mais fácil. A questão em si, é que com
a descobrimento COVID-19 o mundo teve que passar por uma adequação e que aconteceu
o que chamam de novo normal.
Dessa maneira, com o avanço de maneira desenfreada do novo Coronavírus, as
empresas e empregadores tiveram que procurar meios de se auto sobrevier em meio a tal
calamidade enfrentada.
No trabalho remoto, em vez do empregado estar dentro das dependências da
empresa, suas atividades poderiam ser exercidas de outra forma. As escolas e faculdades
por exemplo, em vez das aulas presenciais, adotaram a modalidade remota, usufruído dos
meios de comunicação e das demais tecnologias pré-existentes.

Contudo, observa-se que não somente o ramo educacional foi afetado, mas
inúmeros outros campos de trabalho. Isso resultou em uma carga um pouco maior de
trabalho, visto que além das atividades laborais a serem desenvolvidas, juntou-se com a
carga de serviços domésticos, gerando um maior desgaste físico e emocional.
3.3 Teletrabalho
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uma forma de o empregado desenvolver suas atividades em locais diferentes, que não
sejam diretamente na empresa.
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Essa modalidade permite que o empregado desenvolva suas funções diretamente
de casa, em centros de computação, ou locais especificados pelo empregador.
Nesse sentido, a Organização Internacional de Trabalho (OIT) conceitua o
teletrabalho como:
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define o teletrabalho
como atividade realizada mediante recursos de tecnologia
facilitadora de informação e comunicação, prestada a partir de lugar
distante da empresa ou estabelecimento, que permite a separação
física entre o local e a produção ou prestação de serviço e o local de
funcionamento da empresa (ÂMBITO JURÍDICO, 2019).
Como se sabe, o período de transição entre os séculos fez com que mundo se
tornasse cada vez mais globalizado, e transição trouxe inovações nas relações de trabalho
que se tornou possível devido ao avanço das tecnologias de ponta, internet e aparelhos
eletrônicos, como os celulares e computadores. Entretanto, alguns doutrinadores
compreendem que para que aja o vínculo de emprego é necessário que se tenha a duração
do emprego.
Nesse sentido, o trabalhador faz em casa a mesma atividade que exerceria na
empresa, mudando apenas o ambiente. Assim seria preciso que o empregador procurasse
meio de estabelecer metas ou atividades a serem realizadas diariamente, visto que o
empregado não se utilizaria do registro de ponto presente na empresa.
Assim, João Hilário aponta três elementos que caracterizam o teletrabalho:
Utilização de novas tecnologias referentes à informática e à
telecomunicação; ausência ou redução do contato pessoal do
trabalhador com o patrão, superiores hierárquicos ou colegas; o local
de prestação de serviços geralmente é a casa do trabalhador.
(CASSAR, 2016, p. 676).
Embora o empregado não possa fazer o registro de ponto na empresa, suas
atividades e metas diárias fazem com que o empregador detenha o controle sobre as
atividades laborativas do empregado que estará em regime de teletrabalho.
O teletrabalho tem previsão legal na Consolidação das Leis do Trabalho. Com a nova
redação da CLT, o legislador passou a considerar e o art. 75-B como o conceito de
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teletrabalho, determinando que a sua realização seja feita fora das dependências da
empresa, com os meios telemáticos necessários.
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Nota-se que para a realização do teletrabalho, ao empregado deverá contar em seu
contrato de trabalho um aditivo que regulamenta a mudança do regime presencial para o
teletrabalho, bem como as atividades que serão desempenhadas desde que tenha
concordância entre o empregado e o empregador. Essa mudança tem previsão legal,
descrita no art. 75-C, parágrafo primeiro da CLT. Desta maneira, quando o empregador
solicitar ao empregado a volta ao regime presencial, deverá contar em contrato de trabalho
um aditivo que fará a sua regulamentação, com um prazo mínimo de 15 dias conforme
determinação do art. 75-C, § 2º da CLT.
Em relação a aquisição de equipamentos, bem como a sua manutenção e da
infraestrutura necessária para a realização das atividades laborais do empregado deveram
contar em contrato, seguindo do reembolso dos custos que teve com a mudança de
regime de trabalho presencial para o teletrabalho, conforme assegura o art. 75-D da CLT.
Embora a nova redação da CLT estabeleça novos parâmetros para a realização do
teletrabalho, é preciso que aja comum acordo entre o empregador e o empregado, com
vistas a exercer e desempenhar bem ambas as funções.

Desta maneira, o teletrabalho se tornou uma ferramenta imprescindível na vida do
trabalhador e do empregador. Com a constante expansão mundial, a sociedade deve
procurar meios de se adequar ao novo cenário, uma vez que esse tipo de ferramenta
possibilita a quem o utiliza de dispor de mais tempo em casa com a família, sendo que na
maioria dos casos as pessoas chegam a passar horas e mais horas dentro de ônibus, trens
ou metros nas grandes metrópoles ou capitais para que possam chegar até seu destino
que seria o trabalho.
4 O TELETRABALHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19 SEGUNDO A MP 1046/2021
4.1 COVID-19
A humanidade viveu e ainda vive um momento de extrema dificuldade, com a
disseminação e o contágio em esferas catastróficas do Coronavírus, que teve o seu início
em janeiro de 2020 e que até hoje continua a se proliferar. Sabe-se que essa não é a
primeira pandemia em esfera global vivenciada pelo homem, pois já tivemos outras, como
a Peste Negra, Gripe Espanhola, Gripe Suína.
O mundo parou, fronteiras foram fechadas, shows cancelados, viagens foram
desmarcadas, o comércio teve que se adequar, o trabalho tomou novos rumos, e tudo isso
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para que não tivessem aglomerações entre pessoas e que a disseminação não ocorresse
demasiadamente, onde vidas foram perdidas, sonhos inacabados e famílias desoladas.
Desta maneira, pode-se perceber que nem todos os países estão/estavam
preparados para a chegada do Coronavírus, que veio de forma inesperada e se espalhou
rapidamente. Países economicamente fortes, propuseram maneiras e soluções para que a
economia se mantivesse estável e o trabalhador não tivesse o seu contrato de trabalho
rescindido ou suspenso temporariamente.

O Brasil, um dos países bastante afetados pelo vírus, viu a economia despencar,
empresas fecharem, e os insumos essenciais à sobrevivência com uma elevada demanda
começam a faltar na mesa do cidadão, tendo os seus preços altamente elevados.
Grande parte da população, compulsoriamente teve que ser afastada de seus postos
de trabalho, algumas temporariamente, outras de maneira definitiva. Com a economia
brasileira bastante prejudicada, a solução que o empregador encontrava era ter de
antecipar férias, aposentadorias compulsórias, licenças não remuneradas, e por fim as
demissões.
Diante do exposto, pode-se demostrar o pensamento em relação ao impacto
socioeconômico no seguinte trecho:
Diante do novo tipo de perigo que o Coronavírus impõe ao planeta,
nem todos os países estão preparados para combater essa nova
moléstia, e assim, defender a população dos seus efeitos danosos. Seja
no campo da saúde, por inexistirem leitos suficientes para tratar dos
enfermos, tratamento comprovadamente eficaz etc., seja pelos
impactos socioeconômicos daí decorrentes. (MARTINEZ; POSSÍDIO,
2020, p. 17).
Por outro lado, enquanto a China, que foi o epicentro da doença, conseguia conter
o avanço do vírus, em outros países se iniciava a transmissão, devido as fronteiras estarem
ainda abertas e mundo em perfeito funcionamento. Com isso, o país passou a adotar os
métodos recomendados pelas autoridades sanitárias, que sempre se prezava pelo
distanciamento social.
Em relação ao distanciamento e isolamento social, a China foi bastante eficaz para
conter o avanço do vírus no país, no trecho que segue:
O isolamento social, aliado à detecção precoce da doença, foi,
portanto, a maior arma da China no combate a esse poderoso vírus,
de fácil contágio e de alta letalidade para pessoas integrantes dos
grupos de risco (idosos, imunodeficientes, asmáticos, diabéticos,
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fumantes, portadores de doenças do coração e outras doenças
preexistentes), especialmente pelos efeitos violentos que produz no
sistema respiratório. Nesse país, cidades inteiras ficaram isoladas e
houve interrupção total do transporte público. (MARTINEZ;
POSSÍDIO, 2020, p. 18).
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Sendo o isolamento social umas das principais medidas de contenção no avanço do
vírus, pensa-se que este método pode acarretar algumas consequências. Não se pode
pensar apenas em recessão econômica e aumento na taxa de desemprego. Com as pessoas
passando mais tempo em casa, longe de seus trabalhos e seguindo uma rotina totalmente
diferente, o empregador teve que procurar meios de se adequar ao novo cenário mundial.
4.2 Teletrabalho
Diante da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), relação entre trabalhador e
empregador teve uma mudança consideravelmente grande. Com isso, o trabalhador teve
que se adequar ao regime de teletrabalho de maneira compulsória, sendo que grande
parte da população nunca havia sequer trabalhado nesse regime.
Com o avanço da COVID-19, a vida teve que continuar. Sabe-se que nem todas as
áreas empregatícias remeteram ao teletrabalho, funcionado apenas os serviços
considerados essenciais à população, como hospitais, postos de saúde, postos
combustíveis, e supermercados.
Nesse sentindo, pode-se esclarecer acerca da continuação do emprego no seguinte
trecho:
Os patrões e empregados têm buscado alternativas para conciliar a
continuidade dos serviços com o isolamento, valendo-se do
teletrabalho, ou seja, da prestação do serviço laboral a distância, não
necessariamente na residência do trabalhador, ou do trabalho em
domicílio, que transforma a casa do empregado em uma extensão da
empresa (MARTINEZ; POSSÍDIO, 2020, p. 62).
Nota-se que ao longo da pandemia do COVID-19, o governo federal editou algumas
medidas provisórias de combate e enfrentamento da proliferação do vírus. No ano de 2020,
o Governo Federal editou a Medida Provisória 927, que tratava de uma série de medidas
trabalhistas para o enfrentamento e avanço do COVID-19. Em 2021, com a pandemia ainda
em alta, foi editada novamente pelo Governo Federal a medida provisória MP 1.046/21,
com vistas a assegurar as relações de emprego.
A nova MP de nº 1.046/21 tratava dos mesmos parâmetros de sua antecessora, a
MP 927. Com isso, a MP 1.046/21 entrou em vigor no dia 24 de abril, tendo o seu prazo
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final de vigência até 25 de agosto de 2021. Após essa data, as empresas não poderiam
mais adotar os regimes emergências trazidos pela MP 1.046/21.
Visto que a MP 1.046/21 tinha caráter emergencial, flexibilizava as relações de
trabalho como forma de avanço do COVID-19, como o teletrabalho, antecipação de férias
individuais, férias coletivas, antecipação ou aproveitamento de feriados, banco de horas,
suspensão do recolhimento do FGTS pelo empregador, e suspensão da obrigatoriedade
da realização de exames médicos ocupacionais.

Seu dispositivo terceiro regulamentava o teletrabalho. Assim, durante o seu prazo
de vigência, o empregador poderia alterar o regime de trabalho do empregado para o
teletrabalho, trabalho remoto ou o trabalho a distância.
Como já mencionado em capítulo anterior, o empregador deve fornecer os meios
necessários para a realização das atividades laborativas, como equipamentos tecnológicos,
e disposição para o empregado infraestrutura adequada, bem como o reembolso de
despesas decorrentes de trabalho realizado fora das dependências da empresa.
Com a MP 1.046/21 ainda vigente, o empregador o empregador teria que avisar o
empregado do regime de mudança de trabalho presencial para o teletrabalho com no
mínimo 48h de antecedência. O contrato de trabalho do empregado não precisaria ser
alterado para ocorrer a mudança. Em casos de despesas decorrentes do regime de
teletrabalho, o mesmo deverá ser reavido pelo empregador; os estagiários e aprendizes
também entram na modalidade de teletrabalho; bem como nos casos de os trabalhadores
terem a sua jornada de trabalho controlada terão direito a horas extras.
O teletrabalho tem os seus diversos pontos positivos, entretanto, gera uma carga
maior de trabalho para as pessoas. O fato de não estar na empresa diariamente não
significa que o empregado teria menos serviço, visto que que o trabalho seria presencial.
Nessa modalidade, a carga física e emocional é desastrosa, uma vez que as pessoas
passariam a ficar mais tempo em casa, sem ter qualquer tipo de contato com outros
empregados. Sabe-se que as pessoas em regime de teletrabalho, que além de lidar com
os problemas empregatícios, devem lidar com conflitos familiares, fazendo com que a
jornada de trabalho tenha um percentual de aumento significativo.
Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2020, que contou
com a participação de algumas pessoas que foram entrevistadas, mostra que as pessoas
que trabalham de casa têm uma maior incidência a desenvolver níveis de estresse devido
ao acumulo de trabalho, conforme trecho da entrevista que segue:
Anteriormente, estive em trabalho remoto e só vi benefícios. Porém,
na atual conjuntura, durante o dia inteiro preciso me dividir com as
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tarefas de casa, preparar refeições para todos os familiares, educação
dos filhos e cuidados com os filhos. Não sobra tempo para mim,
sinto-me esgotada e preciso trabalhar aos finais de semana para dar
conta da carga de trabalho, já que durante a semana preciso atender
a prole e sou frequentemente interrompida. O nível de estresse está
elevado, pois como se não bastasse o panorama mundial atual e as
preocupações com a saúde da família, os filhos cobram mais atenção.
Eles reclamam que antes eu trabalhava somente durante a semana e
agora trabalho todos os dias. Sinto que não consigo focar em
nenhuma das atividades de modo adequado (UFPR; TOKARSKI,
2020).
Embora o regime de teletrabalho traga benefícios para o trabalhador, por outro lado os
índices de acumulo de trabalho e estresse são enormes, conforme relato acima.
Conforme trecho abaixo, pode-se ter a relação entre o teletrabalho com os trabalhos
do lar:
Um dos maiores desafios atuais para quem está trabalhando em casa
é admitir que não reagimos somente ao sistema home office, mas às
condições em que estamos vivemos no momento. Muitos
seguramente, não dispõem de espaço próprio para reservar um lugar
somente para o trabalho, separando-o de todas as outas atividades
e do funcionamento geral do lar. Sabemos que, cada vez mais, as
pessoas moram em espaços pequenos e a distribuição dos espaços
e cômodos nem sempre facilita separar trabalho e lar, principalmente
quando há outros membros da família, incluindo crianças e idosos.
Então, há ao menos dois tipos de demandas que exigem regulação
emocional: as do trabalho e as do lar. Se não podemos no momento
se esquivar de nenhum dos dois, precisamos encontrar alternativas
para demarcar melhor o espaço e o tempo dedicado ao trabalho, aos
afazeres domésticos e à convivência familiar. (GONDIM, BORGES,
2020, p. 43).
Conforme visto, o teletrabalho traz para o trabalhador uma série de benefícios que
vão desde não pegar transito, até o passar mais tempo em casa. Em contrapartida, essa
modalidade faz com que as pessoas tenham uma carga de trabalho maior, visto que, além
do vínculo empregatício, há também os trabalhos domésticos, como cuidar de filhos
pequenos e idosos, tendo um aumento considerável nos níveis de estresse, ansiedade e
cansaço físico.
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De fato, como o teletrabalho já é devidamente regulamentado pela CLT, a vinda da
MP 1.046/21 trouxe para o empregado e empregador uma série de medidas que visavam
flexibilizar a crise trabalhista decorrente da pandemia do COVID-19. Mas com o seu prazo
de vigência que chegou ao fim em 25 de agosto de 2021, o empregador deverá seguir as
medidas previstas na CLT.
Assim na MP 1.046/21, como já falado, o empregado poderá ingressar no regime
de teletrabalho com no mínimo 48h de antecedência; o seu contrato de trabalho não
sofreria alteração; em jornadas controladas poderiam receber horas extras; as despesas
advindas do teletrabalho deverão ser reembolsadas pelo empregador; se o empregado
não dispuser de meios tecnológicos para a realização das tarefas, o empregador deverá
fornecer ao empregado, embora depois possa ser devolvido.
Na CLT, o regime jurídico de flexibilização de trabalho seguia os mesmos parâmetros
da MP, como o conceito de teletrabalho, o controle de jornada, a disposição do
empregador para o empregado com equipamentos para a realização das atividades
laborativas. Porém, seguindo a norma da CLT, para que o empregado ingressasse no
regime de teletrabalho, será necessário a concordância do empregado através de um
aditivo no contrato de trabalho legalizando a alteração. A mesma regra vale para o regime
presencial, com um aditivo no contrato de trabalho e prazo de transição de 15 dias.

Contudo, para que haja harmonização entre o empregado e empregador nas
relações de trabalho, é preciso que ambos se adequem as novas formas de trabalho
trazidas pela globalização, decorrente de tecnologia da mais alta qualidade. A pandemia
do Coronavírus passará e as relações trabalhistas irá permanecer.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada, conclui-se que o teletrabalho é um tema novo nas
relações de trabalho e na sociedade. Essa nova forma de trabalho surgiu através da
globalização e tecnologias de ponta que possibilitam a sua realização.
Hoje, com o mundo cada vez mais avançado, as empresas vêm buscando soluções
de flexibilização entre o empregado e o empregador, no qual permite que o empregado
possa desempenhar suas funções em um local que não seja nas dependências da empresa,
podendo ser em sua ou em local com acessibilidade para a realização das atividades
laborais.
Com a chegada do COVID-19, muitos trabalhadores entraram no teletrabalho de
maneira automática, visto que o contágio e proliferação do vírus se dava pelo contato e
interação entre as pessoas.
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Assim, o Home Office foi muito importante e uma maneira usada tanto para conter
o avanço do vírus, como também uma forma de proteção e continuidade do emprego.
Essa medida, já é prevista na CLT e ao longo da pandemia o governo federal editou
medidas provisórias trabalhistas que flexibilizavam as relações de emprego, como a MP
927/20 e posteriormente a MP 1.046/21 que tinha os mesmos parâmetros de sua
antecessora, ambas findo o seu prazo de vigência, cabendo aos empregadores adotas as
medidas já previstas na CLT.
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Contudo, observa-se que a flexibilização trabalhista foi de grande importância para
as relações de emprego, como o fato de trabalhar em casa, com horários mais flexíveis e
dispondo de mais tempo.
Entretanto, esse novo regime de trabalho aumentou consideravelmente a carga de
trabalho. Grande parte das pessoas detém grandes tarefas diárias. Com o fato de trazer o
trabalho para casa, a caga emocional e física cresceu, uma vez que além dos afazeres do
lar, como cuidar de casa, tomar conta de filhos pequenos ou cuidas de pessoas idosas,
acumulou-se com as tarefas laborativas, aumentando níveis de estresse e ansiedade. É
preciso mais atenção e meios que sejam adequados para o trabalhador e o empregado.
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RESUMO: Trata-se de reflexão sobre a violência doméstica, com especial enfoque na
violência psicológica. Esta se desenvolve como um processo silencioso, que progride sem
ser identificado, deixando marcas em todos os envolvidos e tem como consequências
danos psicológicos graves e ideação suicida que requer cuidado, que por vezes, os
profissionais de diferentes âmbitos não se encontram capacitados e atentos aos sinais e
sintomas. Verificou-se a importância de estratégias públicas, bem como, a qualificação dos
profissionais e a empenhar na prevenção. Pela sua característica, a violência psicológica no
interior da família, geralmente, evolui e eclode na forma da violência física. Com base neste
entendimento destaca-se a importância de identificar as violências sutis que ainda se
encontram em estágio embrionário e os meios legais para combatê-la. No entanto,
aponta-se como um grande problema a dificuldade na identificação da violência
psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha, em razão de esta aparecer diluída em atitudes
aparentemente não relacionadas ao conceito de violência.
PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica. Violência Psicológica. Lei Maria da Penha.
Psicologia. Mulher.
ABSTRACT: This is a reflection on domestic violence, with a special focus on psychological
violence. This develops as a silent process, which progresses without being identified,
leaving marks on everyone involved and has as consequences serious psychological
damage and suicidal ideation that requires care, which sometimes professionals from
different areas are not trained and attentive to Signs and symptoms. It was verified the
importance of public strategies, as well as the qualification of professionals and the
commitment to prevention. Due to its characteristic, psychological violence within the
family generally evolves and breaks out in the form of physical violence. Based on this
understanding, the importance of identifying the subtle forms of violence that are still in
an embryonic stage and the legal means to combat it is highlighted. However, the difficulty
in identifying psychological violence within the scope of the Maria da Penha Law is pointed
out as a major problem, as it appears diluted in attitudes apparently unrelated to the
concept of violence.
KEYWORDS: Domestic violence. Psychological violence. Maria da Penha Law. Psychology.
Woman.
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Nas últimas décadas, a violência contra a mulher vem ganhando muito mais
visibilidade em todo o mundo e se intensificando cada vez mais perante a sociedade. O
legislador, por meio do art. 5° da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Outrossim, é necessário entender os tipos de violências contidas na Lei 11.340/06,
destacamos, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
O problema que será discutido neste estudo pretende manifestar a violência
psicológica, suas características e seus efeitos jurídicos.
Acrescenta-se que, entre todos esses tipos de violência, a mais silenciosa, perigosa
e invasiva é a violência psicológica, pelo fato de não deixar marcas visíveis e ser a mais
complicada de detectá-la e percebê-la. Visto que a agressão se dar por meio de ameaças,
insultos, coação verbal, com o objetivo de ofender a vítima, dominar suas ações, seus
hábitos e atitudes, acaba causando graves prejuízos mentais, prejudicando sua autoestima,
individualidade e seu crescimento.
Desta forma, tem por objetivo o esclarecimento das consequências para os que
praticam o crime de violência psicológica no ambiente doméstico e as medidas que serão
eficazes para a punição deste.
2. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
2.1 COMO SE DEU A CRIAÇÃO DA LEI 11.340/2006 – LEI “MARIA DA PENHA”
São notórias as conquistas das mulheres, no que se refere a vida em sociedade.
Porém, ainda é frequente a violência no âmbito doméstico, que cada vez mais se intensifica
fazendo com que as mesmas sofram preconceito e discriminações de várias espécies. Desta
forma, foi necessária a criação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha,
para tratar especificamente sobre esse tipo de violência e conceitua-la de forma mais
precisa, sendo considerada uma importante conquista no combate a violência doméstica
e familiar contra as mulheres.
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Esta Lei leva o nome de uma brasileira natural do Ceará,
Maria da Penha Maia Fernandes, a qual sofreu duas tentativas de assassinato em 1983,
por parte de seu marido. Como resultado, ela ficou paraplégica, necessitando de uma
cadeira de rodas para se locomover.
Como o Judiciário brasileiro demorava em tomar providências para responsabilizar
o autor da violência, quinze anos depois, em 1998, com a ajuda do Centro pela Justiça e o
Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos
Direitos da Mulher (CLADEM), ela conseguiu que seu caso fosse analisado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Na petição, foi alegado “haver tolerância à violência contra mulher no Brasil, uma
vez que esse não adotou as medidas necessárias para processar e punir o agressor”.
Também foi alegada a violação dos artigos: 1º; 8º; 24º; 25º da Convenção Americana, II e
XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, bem como dos artigos
3º, 4º a, b, c, d, e, f, g, 5º e 7º da Convenção de Belém do Pará”.
Desta forma, em 2002, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o
Estado brasileiro por omissão e negligência fazendo as seguintes recomendações:
Completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável pela agressão;
Realizar uma investigação séria, imparcial e exaustiva para apurar as irregularidades e
atrasos injustificados que não permitiram o processamento rápido e efetivo do
responsável; Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o agressor,
medidas necessárias para que o Brasil assegure à vítima uma reparação simbólica e
material pelas violações; Prosseguir e intensificar o processo de reforma para evitar a
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica;
Medidas de capacitação/sensibilização dos funcionários judiciais/policiais especializados
para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica; Simplificar os
procedimentos judiciais penais; O estabelecimento de formas alternativas às judiciais,
rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares; Multiplicar o número de
delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos
especiais necessários, bem como prestar apoio ao MP na preparação de seus informes
judiciais; Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à
compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na
Convenção de Belém do Pará; Apresentar à Comissão, dentro do prazo de 60 dias –
contados da transmissão do documento ao Estado, um relatório sobre o cumprimento
destas recomendações para os efeitos previstos no artigo 51(1) da Convenção Americana.
Atendendo a recomendação nº 3, em 2006, o Estado brasileiro fez a reparação
simbólica, nominando a Lei 11.340/06, que cria dispositivos para “coibir a violência
doméstica e familiar contra as mulheres”, como “Lei Maria da Penha”, e em 2008, fez a
reparação material pagando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para Maria da
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Penha Maia Fernandes. Na época, Maria da Penha afirmou: "dinheiro nenhum pode pagar

a dor e a humilhação das últimas duas décadas de luta por justiça".
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Portanto, a Lei 11.340/06, que recebeu o nome de “Lei Maria da Penha”, foi fruto da
organização do movimento feminista no Brasil que desde os anos 1970 denunciava as
violências cometidas contra as mulheres (violência contra prisioneiras políticas, violência
contra mulheres negras, violência doméstica, etc.) e nos anos 1980 aumentou a
mobilização frente a absolvição de homens que haviam assassinado as esposas alegando
“legítima defesa da honra”.
2.2 CONCEITO
A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher. Assim, antes de qualquer coisa, é preciso ao menos tentar identificar seu
âmbito de abrangência, ou seja, saber o que é violência doméstica.
O legislador, por meio do art. 5º da referida Lei, estabeleceu como violência
doméstica e familiar contra a mulher é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial”.

Dentro desse contexto, é importante observar o pronunciamento do Kofi- Annam,
ex-secretário geral da ONU, que o mesmo fala sobre os efeitos da violência contra a
mulher:
“A violência contra as mulheres causa enorme sofrimento, deixa
marcas nas famílias, afetando várias gerações, e empobrece as
comunidades. Impede que as mulheres realizem suas
potencialidades, limita o crescimento econômico e compromete o
desenvolvimento. No que se refere a violências contra as mulheres,
não há sociedades civilizadas.”
A absoluta falta de consciência social do que seja violência doméstica é que acabou
condenando este crime à invisibilidade. Afinal, a mulher ainda goza de uma posição de
menos valia, sua vontade não é respeitada e não tem da liberdade de escolha. Aliás, as
agressões contra a mulher sequer eram identificadas como violação dos direitos humanos.
O conceito legal tem recebido algumas críticas da doutrina, sendo chamado de
lamentável, uma norma mal redigida e extremamente aberta (GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, LEIS PENAIS PROCESSUAIS COMENTADAS, PAG. 863). Há quem chegue ao ponto
de afirmar que, pela interpretação literal da lei, qualquer crime contra a mulher seria
violência doméstica e familiar, uma vez que lhe causa, no mínimo, sofrimento psicológico
(IDEM, IBIDEM). Não há o risco de todo e qualquer delito cometido contra a mulher ser
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considerado como violência doméstica. A agravante inserida no Código Penal (art. 6.1, II,
in fine) tem limitado campo de abrangência, pois restringe a violência contra a mulher na
forma da lei específica. Assim, somente a violência praticada contra a mulher em razão do
convívio familiar ou afetivo é que leva ao aumento da pena.
De qualquer modo, para se chegar ao conceito de violência doméstica é necessário
a conjugação dos artigos 5° e 7°, da Lei Maria da Penha, pois as expressões: “qualquer ação
ou omissão baseada no gênero”; “âmbito de unidade doméstica”; “âmbito da família” e
“relação intima de afeto”, são insuficientes, tornando-as vagas.
De outro lado, apenas do art 7° também não se retira o conceito legal de violência
contra a mulher. Á solução é interpretar os artigos 5° e 7° conjuntamente e então extrair o
conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher (MARCELO YUKIO MISAKA,
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: em busca do seu conceito, Pág. 85). Deste
modo violência doméstica é qualquer das ações elencadas no art. 7° (violência física,
psicológica, sexual, patrimonial ou moral) praticada contra a mulher em razão de vínculo
de natureza familiar ou afetiva.
Preocupou-se o legislador não só em definir a violência doméstica e familiar.
Também especificou suas formas, até porque, no âmbito do Direito Penal, vigoram os
princípios da taxatividade e da legalidade, sede em que não se admitem conceitos vagos.
2.3 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM NÚMEROS
No ano de 2020, segundo a nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública,
a cada minuto alguém ligava para um centro de denúncias para relatar um caso de
violência doméstica contra mulheres.
Somente o Disque 190 recebeu 694.131 ligações sobre violência doméstica, total
16,3% maior do que o ano anterior.
O relatório do Fórum de Segurança Pública, diz que:
“Os números ainda impressionam por sua magnitude: 230.160
mulheres denunciaram um caso de violência doméstica em 26 UFs,
sendo o Ceará o único estado que não informou. Isto significa dizer
que ao menos 630 mulheres procuraram uma autoridade policial
diariamente para denunciar um episódio de violência doméstica”
Nesse contexto, o número de registros de lesão corporal dolosa por violência
doméstica registrou queda de 7,4%, com um total de 230.160 denúncias computadas. Por
outro lado, o número de medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça cresceu
4,4%, passando para 294.440 em 2020.
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Números inéditos da pesquisa realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e
Consultoria) revelam que 15% das brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter
experimentado algum tipo de violência psicológica, física ou sexual perpetrada por
parentes ou companheiro/ex-companheiro íntimo durante a pandemia, o equivalente a
13,4 milhões de brasileiras. Isso significa dizer que, a cada minuto do último ano, 25
mulheres foram ofendidas, agredidas física e/ou sexualmente ou ameaçadas no Brasil. Para
chegar a este número, o Ipec entrevistou 2002 pessoas no período de 19 a 23 de fevereiro,
que responderam perguntas sobre saúde, alimentação, emprego, atividades domésticas e
violência no período da pandemia. Além dos elevados números de violência, a pesquisa
mostra ainda que a pandemia alterou mais a rotina das mulheres comparativamente à dos
homens, e que elas tiveram sua saúde mental mais impactada.
Portanto, o levantamento mostra que 6% das mulheres brasileiras relataram ter
sofrido agressão física por parte de seu namorado, companheiro ou ex, o que equivale a
5,3 milhões de mulheres de 16 anos ou mais. Essa vulnerabilidade se torna ainda mais
acentuada quando verificamos que o percentual é maior entre mulheres de 35 a 44 anos
(8%), pretas e pardas (7%) e com ensino fundamental (11%). Os números são compatíveis
com o perfil das vítimas de feminicídio no país, que atinge majoritariamente mulheres entre
30 e 44 anos (41,4% das vítimas) e com baixa escolaridade, conforme dados do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
3. A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
3.1 CONCEITO
A violência psicológica é considerada uma forma sutil de violência. Quando se pensa
em atos violentos, o que costuma aparecer na mente da maioria das pessoas são agressões
físicas. Muitas ainda não veem as agressões psicológicas como formas de violência.
Conforme o artigo 7º, II da Lei Maria da Penha, este tipo de violência é
aquela entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da
autoestima da vítima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo
à saúde psicológica e à autodeterminação.
Trata-se de uma forma de violência de difícil identificação, pois o dano não é físico
ou material. Muitas vítimas não se dão conta de que estão sofrendo danos emocionais.
Segundo Azevedo & Guerra (2001, p.25)
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“O termo violência psicológica doméstica foi cunhado no seio da
literatura feminista como parte da luta das mulheres para tornar
pública a violência cotidianamente sofrida por elas na vida familiar
privada.”
O movimento político-social que, pela primeira vez, chamou a atenção para o
fenômeno da violência contra a mulher praticada por seu parceiro, iniciou-se em 1971, na
Inglaterra, tendo sido seu marco fundamental a criação da primeira "CASA ABRIGO" para
mulheres espancadas, iniciativa essa que se espalhou por toda a Europa e Estados Unidos
(meados da década de 1970), alcançando o Brasil na década de 1980.
É importante destacar, ainda, que as agressões psicológicas podem ocorrer em
qualquer tipo de relacionamento. Entretanto, é mais comum que elas sejam percebidas em
relações afetivas.
Este tipo de violência possui a intenção de fragilizar o estado emocional e
psicológico da vítima. O agressor psicológico recorre a várias artimanhas para deteriorar a
sua saúde mental. Em relacionamentos afetivos, é mais comum esses artifícios serem
usados friamente para deixar o cônjuge apegado ao agressor.
As ações violentas são comumente mascaradas como ciúme, excesso de cuidado,
temperamento forte, desentendimentos, entre outras justificativas. O agressor psicológico
tende a se safar por um longo período devido às essas interpretações errôneas.
Para as autoras Teles e Melo (2012), o tema é tratado muitas vezes como um assunto
distante da realidade de quem tem um poder aquisitivo maior. Esse tipo de percepção
mostra o reflexo da desigualdade econômica, porém o fenômeno pode acontecer com
qualquer mulher independente da sua posição social. Deve-se ter o cuidado e sensibilidade
em observar a violência psicológica contra a mulher em sua tênue expressão, pois essa
situação pode desencadear consequências graves e até irreversíveis à mulher.
Desta forma, à medida que as agressões psicológicas se repetem, a vítima ao mesmo
tempo fica com medo do agressor e com autoestima baixa. A autopercepção negativa
impede que ela termine a relação tóxica, seja esta romântica, profissional, familiar ou de
amizade.
Portanto, a vítima de violência psicológica começa a duvidar da sua própria
capacidade de julgamento das situações e do seu merecimento da felicidade. O agressor
psicológico comumente consegue fazer a cabeça dela, criando um laço de dependência
difícil de ser quebrado. Como o estado emocional da vítima é fragilizado a ponto de ela
duvidar de seu próprio valor como pessoa, é muito difícil para ela deixar um
relacionamento abusivo ou cortar relações com o agressor psicológico.
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3.2 O TRAUMATISMO PSÍQUICO – CICLOS E CONSEQUÊNCIAS
Didier Fassin e Richard Rechtman demonstram que uma nova condição de vítima
foi estabelecida no mundo e como a sociedade passou a enxergar que os eventos trágicos
por qual passam, podem e deixam marcas não-físicas, compreendidas como feridas tão ou
mais graves do que as físicas.
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Assim, verificou-se que a violência contra a mulher não são apenas atos de agressão
física, sendo a violência psicológica uma das mais graves, causando mais sofrimento a
vítima. Miller (2002, p.16 apud SILVA et all., 2001) mostra que o violentador antes de “poder
ferir fisicamente sua companheira, precisa baixar a autoestima de tal forma que ela tolere
as agressões”.
No que diz respeito a essa violência psíquica, José Carlos Miranda Nery Júnior
considera:
“Violência Psicológica é qualquer ação ou omissão destinada a
controlar ações, comportamentos, crenças e decisões de uma pessoa,
por meio de intimidação, manipulação, ameaça, humilhação,
isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à sua
saúde psicológica. É muito comum nesses casos, a pessoa ter a sua
autoestima ou sensação de segurança atingida por agressões verbais,
ameaças, insultos e humilhações. Essa violência acontece também
quando, por exemplo, a pessoa é proibida de trabalhar, estudar, sair
de casa ou viajar, de falar com amigos e familiares, ou então quando
alguém destrói seus documentos ou outros pertences pessoais.”
(NERY JÚNIOR, 2011, p. 19).
Os principais sintomas da violência psicológica é a depressão, desesperança, baixa
autoestima e negação (ROTH & COLÉS citado por GOMES, 2012, p.674).
Diante disso, Enrique Esbec Rodriguez e Gregório Gomes Jarabo, explicam que a
vitimização psíquica é muito grave e gera as seguintes consequências:
“sentimentos de humilhação, ira, vergonha e impotência;
preocupação constante pelo trauma; auto culpabilização, com
tendência a reviver e perceber o acontecimento como responsável
principal pelo mesmo; perda progressiva de autoconfiança pelos
sentimentos de impotência por ela experimentados; alteração do
sistema de valores, em particular, quebra de sua confiança nos
demais e na existência de uma ordem justa; falta de interesse e
motivação para atividades e afeições prévias; incremento de sua
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vulnerabilidade com temor a viver em um mundo perigoso e perda
de controle de sua própria vida; diminuição da autoestima;
ansiedade, depressão, agressividade; alterações do ritmo e conteúdo
do sono, disfunções sexuais; dependência e isolamento; mudanças
drásticas no estilo de vida, medo de frequentar os lugares de
costume etc.” (RODRIGUEZ & JARABO apud MOLINA & GOMES,
2002, pp. 86-8)
Portanto, a violência psicológica é sutil, lenta e silenciosa, quase que imperceptível
aos envolvidos, fazendo com que a vítima defenda as ações de seu agressor, tornando-a
ainda mais vulnerável.
No entanto, a progressão desta é expressiva e consequentemente acaba
acarretando sérias complicações. Nesse passo, Maria Berenice Dias entende:
“A violência psicológica encontra forte alicerce nas relações desiguais
de poder entre os sexos. É a mais frequente e talvez a menos
denunciada. A vítima muitas vezes nem se da conta de que agressões
verbais, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e
desejo, são violências e devem ser denunciados. Para a configuração
do dano psicológico não é necessária a elaboração de laudo técnico
ou realização de perícia, reconhecida pelo juiz sua ocorrência, cabível
a concessão de medida protetiva de urgência. Praticando algum
delito mediante violência psicológica, a majoração da pena se
impõe.” (art. 61, II, f, CP) (DIAS, 2007, p.48).
E ao discorrer sobre esta violência, pode-se observar um “amor” possessivo e
doentio, onde não se nota respeito e entendimento recíproco dentro do relacionamento.
Neste contexto, no entendimento da autora Sophia:
“Um amor que gera grande sofrimento é denominado como
patológico, no qual há excessos de cuidado e atenção com o
companheiro e a pessoa não possui um controle diante desses
excessos.” (2008 apud RODRIGUES; CHALUB, 2009).
Em vista disso, pode-se observar que a violência doméstica começa com a violência
psicológica onde o homem tenta manipular a mulher, afetando seu emocional, e com isso,
a percepção desta se torna demorada, pois o agressor faz com que a vítima se sinta culpada
sobre os acontecimentos.
Azevedo e Guerra explicam que:
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“Há uma listagem de condutas abusivas, quais sejam: caçoa da
mulher; insulta-a; nega seu universo afetivo; jamais aprova as
realizações da mulher; grita com ela; insulta-a repetidamente (em
particular); culpa-a por todos os problemas da família; chama-a de
louca, puta, estúpida etc; ameaça-a com violência”. (Azevedo e
Guerra, 2001, p.34).
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Por fim, observa-se que há uma tendência de a violência começar pela psicológica,
pois é negligenciada e começa de forma silenciosa, não dando para identifica-la
imediatamente, podendo causar danos irreversíveis.
3.3 OS MEIOS LEGAIS PARA O COMBATE DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
A violência psicológica é uma realidade na vida de muitas mulheres ao redor do
mundo. Identificar-se como uma vítima não é uma tarefa fácil, pois, alguns
comportamentos já estão enraizados na sociedade, como o machismo, por exemplo. Mas,
existem alguns fatores que ajudam nesta identificação e acima de tudo, profissionais, ações
jurídicas e campanhas que auxiliam no combate à violência psicológica.
Visto que esse tipo de violência exercida contra a mulher no âmbito doméstico ou
familiar pode configurar o crime de lesão corporal, e que para a comprovação da
materialidade é imprescindível a realização de exame de corpo de delito, precisa-se
instrumentalizar isso na prática, de forma legal.
A primeira coisa a se fazer é identificar esse tipo de agressão e o agressor, e logo
em seguida denunciar. Uma das principais formas de combater o problema é denunciar o
violentador, já que a lei assegura a vítima. E em se tratando de um crime, é preciso que
tenha a devida punição.
A partir disso, na Delegacia de Polícia, havendo tipicidade aparente, a autoridade
policial adotará as providências e os procedimentos previstos nos artigos 10 e 12 da Lei
11.340/2006, além de instaurar inquérito policial, nas formas dos artigos 4° e seguintes do
Código de Processo Penal e especificamente com relação as mulheres que noticiarem a
violêncoa psicológica, deve a autoridade policial encaminhá-las a atendimento pelo
psicólogo da própria unidade ou da rede de atendimento para uma primeira avaliação.
Desse atendimento, o psicólogo deverá elaborar um atestado psicológico, ou seja,
um documento "que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo
como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o
solicita”. No documento, o psicólogo deverá informar, a requerimento da vítima e/ou da
autoridade policial que preside o inquérito, se há indícios de dano psíquico. A Resolução
n. 007/2003, do Conselho Federal de Psicologia, estabelece a estrutura do atestado.
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A formulação deste, deve restringir-se á informação solicitada pelo requerente,
contendo expressamente o fato constatado e terá caráter provisório, instruindo o inquérito
policial instaurado para a apuração do crime.
Com vista do inquérito e do atestado psicológico em que se apontam indícios de
materialidade do crime de lesão corporal com dano psíquico, o Ministério Público poderá
requerer ao juiz, antes de iniciada a ação penal, a realização da perícia psicológica como
produção antecipada de provas. Essa possibilidade é prevista no artigo 156, I, do Código
de Processo Penal:
“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo,
porém, facultado ao juiz, de oficio:
I-ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção de
provas consideradas urgentes e relevantes, observando a
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.”
O juiz, a requerimento da autoridade policial, do Ministério Público - ou do
Assistente de Acusação -, poderá deferir a realização da perícia psicológica, em medida
cautelar de produção antecipada de provas.

Nesse sentido, é importante permitir a manifestação da defesa, para postulação de
outras provas; solicitar determinado tipo de análise ou de meios; bem como formular
quesitos aos peritos, cuja resposta seja pertinente para o esclarecimento do fato ou da
autoria.
A perícia, então, deverá ser procedida na forma dos artigos 158 a 184 do Código de
Processo Penal. A escolha do perito recairá, preferentemente, no psicólogo da equipe
multidisciplinar do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando
houver - artigo 29 da Lei n. 11.340/2006 e item 4.2 do Manual de rotinas e estruturação
dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
Não havendo psicólogo na equipe disciplinar, o perito deverá ser escolhido na forma
do art. 159, $1°, do Código de Processo Penal. Deverão ser nomeados dois psicólogos para
a realização do exame, pena de nulidades. Ao Ministério Público, ao assistente de acusação,
à ofendida e ao acusado, deverá ser facultada a formulação de quesitos e elaboração de
quesitos (art. 159, §3°, do CPP). Havendo divergência entre os peritos, é possível a indicação
de terceiro perito, na forma do art. 180 do CPP.
A escolha do perito recairá, preferentemente, no psicólogo integrante da equipe
multidisciplinar do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nas
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comarcas onde houver, Senão, será o exame realizado por dois psicólogos, na forma do
art. 159, §1°, do CPP.
Determinada a realização de perícia psicológica pelo juiz, os documentos e quesitos,
tanto do juízo quanto das partes (quando houver), serão encaminhados ao perito. Em vista
disso, deverá o psicólogo planejar o exame e realizá-lo.
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O acusado deverá constituir advogado para promover sua defesa ou, na
impossibilidade de fazê-lo, buscar a assistência da Defensoria Pública. Também a mulher
em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado em
todos os atos processuais, sendo-lhe garantido o acesso aos serviços da Defensoria Pública
ou de Assistência Judiciária Gratuita (arts. 27 e 28 da Lei n.11.340/2006). O defensor será
intimado da nomeação do perito e poderá indicar assistente técnico e formular quesitos
suplementares, se entender necessário (art. 159, §3°, do CPP).
Além disso tudo, também é extremante importante não só para as vítimas mas
também para a sociedade em um todo, as campanhas de conscientização, para que todos
possam tomar conhecimento da gravidade dos danos que essa violência causa, e o mais
importante, saber identificar a ajudar a vítima.
Por fim, a mulher tem ganhado espaços na sociedade, como um todo, inclusive no
mercado de trabalho e isso é positivo no combate à violência psicológica e com toda essa
evolução a Lei 11.340/2006 sofreu algumas mudanças. A mais recente alteração legislativa
foi proporcionada pela lei 14.188/2021, sancionada em julho deste ano, a qual, além de
definir o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma
das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e instituir
medida protetiva em face da violência psicológica no texto da Lei Maria da Penha.
4.CONCLUSÃO
A pesquisa que teve indicou que a violência psicológica é um fenômeno que está
presente no cotidiano de muitas mulheres, independente de classe, cor, credo,
escolaridade e que prejudica a qualidade de vida da mulher que vivencia esse fenômeno.
Percebeu-se, ainda, que durante o percurso de 10 anos de lei Maria da Penha, os
artigos nos anos iniciais da lei não davam
destaque
à categoria
da
violência
psicológica, enfatizando apenas a questão física. Em meados de 2008 esses resultados
começavam a vir à tona, tendo a manutenção de artigos até em 2015. Porém, destaca-se
a necessidade da continuação da escrita e publicação para o enfoque da violência
psicológica.
Portanto, com a publicização dos primeiros sinais de manifestação da violência
psicológica a sociedade, de um modo geral, pode passar a ter uma visão diferenciada,
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podendo identificá-la tão logo se manifeste e refreá-la evitando, assim, que se agrave ou
se transforme em violência física.
Assim, pode-se concluir que as estratégias de prevenção da violência (seja ela
doméstica, urbana ou institucional) devem levar em consideração o fato de a violência
psicológica ser o ponto inicial que deflagra toda violência doméstica. Por estar inserida na
totalidade dos casos de violência atendidas no CEVIC, há a necessidade de uma
compreensão de que a violência psicológica, caso seja contida, possa servir como
estratégia de redução das demais violências.
Logo, a prevenção da violência psicológica pode ser pensada como uma estratégia
de prevenção da violência de modo geral, isto é, não só da violência familiar, mas também
da institucional e social. O fato de uma pessoa crescer e desenvolver-se numa família
violenta pode repercutir na forma de aprendizado de solução de problemas, produzindo
um padrão de comportamento violento.
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O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SERÁ CAPAZ DE
HARMONIZAR DECISÕES SOBRE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL?
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Resumo: O presente artigo busca explicar o sistema progressivo de pena adotado pela
legislação brasileira, bem como fazer uma breve introdução a um instituto trazido em 2015
pelo Código de Processo Civil, com a análise de um caso concreto em que ele foi aplicado
no âmbito de execução criminal. O artigo indica alguns marcos no decorrer deste
julgamento, observado pela análise documental dos autos e oitiva das sessões de
julgamentos, e também indica como alguns problemas de interpretações distintas
deveriam ter sido sanados, mas seguem atrasando o cumprimento de pena de centenas
de jurisdicionados. Por fim, sugere-se uma forma de uniformizar, por fim, o entendimento
sobre o tema.
Palavras-chave: progressão de regime, decisões conflitantes, incidente de resolução de
demandas repetitivas.
Sumário: 1. Introdução. 2. O sistema progressivo de pena. 3. Os requisitos para a
progressão de regime no Brasil. 4. O uso do IRDR para harmonizar decisões. 5. O caso
paradigma do “IRDR - Tema 28”, julgado pela Turma Especial Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo 6. A persistência do problema no TJSP, após o trânsito em julgado do
IRDR. 7. Considerações finais. 8. Referências.
1. Introdução.
O presente artigo buscará mostrar como alguns instrumentos – criados e
planejados para harmonizar decisões judiciais – podem não cumprir sua finalidade, a
depender de como eles são usados, com a análise de um caso específico.
Nos itens dois e três, será feita uma breve abordagem sobre o atual sistema de
progressão de regime prisional brasileiro e os requisitos que devem ser preenchidos para
fazer jus ao direito à progressão de regime, tendo em vista que o caso paradigma envolve
esse tema.
299

www.conteudojuridico.com.br

O item quatro trará uma breve explicação sobre um dos métodos de harmonização
de decisões: o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e, no item seguinte,
será feito um breve resumo do caso paradigma e do IRDR julgado no Tribunal paulista.
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No item seis, será demonstrado como o problema de decisões inconsistentes ainda
persiste e como a população presa ainda acaba dependendo do fator “sorte”, no momento
em que tem seu processo distribuído.
Por fim, a conclusão indicará caminhos possíveis para que os problemas apontados
sejam resolvidos.
2. O sistema progressivo de pena.
Patrick Cacicedo41 ensina que existindo diversos modelos de sistemas
penitenciários no mundo, o legislador brasileiro, diferentemente de legisladores de outros
países, entendeu que seria interessante usar o sistema progressivo, baseado na ideia de
incentivar e recompensar a disciplina que, de acordo com o artigo 44 da Lei de Execução
Penal (LEP), “consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das
autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho”.
Na Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal42 (CP), datada de
09 de maio de 1983, que manteve alguns trechos do texto original de 1940, temos que os
legisladores, após muitos estudos e debates, entenderam que “uma política criminal
orientada no sentido de proteger a sociedade terá de restringir a pena privativa de
liberdade aos casos de reconhecida necessidade, como meio eficaz de impedir a ação
criminógena cada vez maior do cárcere” (item 26) e que,
a fim de humanizar a pena privativa de liberdade, adota o Projeto o
sistema progressivo de cumprimento da pena, de nova índole,
mediante o qual poderá dar-se a substituição do regime a que estiver
sujeito o condenado, segundo seu próprio mérito. A partir do regime
fechado, fase mais severa do cumprimento da pena, possibilita o
Projeto a outorga progressiva de parcelas da liberdade suprimida.
(item 35).
41 CACICEDO, P. Faltas Disciplinares e Jurisdicionalização da Execução. Curso de Extensão em Execução Penal.
29 abr. 2019. Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (informação verbal). Acesso em 20 maio
2019.
42 Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro1940-412868-exposicaodemotivos-148972-pe.html. Acesso em 19 out. 2021.
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Na mesma toada segue a exposição de motivos da LEP43, publicada na mesma
data, que indica que a lei
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exige o cumprimento de pelo menos um sexto do tempo da pena do
regime inicial ou anterior. Com esta ressalva, limitam-se os abusos a
que conduz a execução arbitrária das penas privativas da liberdade
em manifesta ofensa aos interesses sociais. Através da progressão,
evolui-se de regime mais rigoroso para outro mais brando (do
regime fechado para o semiaberto; do semiaberto para o aberto).
(item 29)
Assim, percebemos que houve um estudo e que há uma lógica defendida pelos
legisladores de 1984 para trabalhar com o sistema progressivo de penas com o
cumprimento de 1/6 da pena determinada na sentença condenatória, que é dosada com
base em um preceito secundário criado justamente com esse sistema de progressão em
mente, em um sistema harmônico entre si, ao menos em tese.
Ainda sobre os diferentes modelos de prisões que poderiam ter sido escolhidos
pela legislação brasileira, Julio Fabbrini Mirabete assim sintetizou:
Diante das dificuldades apresentadas pelos estabelecimentos penais
e irracionalidade na forma de cumprimento da pena privativa de
liberdade, a partir do século XVIII procurou-se uma nova filosofia
penal, propondo-se, afinal, sistemas penitenciários que
correspondessem a essas novas ideias.
Do Sistema de Filadélfia, fundado no isolamento celular absoluto do
condenado, passou-se para o Sistema de Auburn, que preconizava o
trabalho em comum em absoluto silêncio, e se chegou ao Sistema
Progressivo. Consistia este, no sistema irlandês, na execução da pena
em quatro estágios: o primeiro de recolhimento celular absoluto, o
segundo de isolamento noturno com trabalho e estudo durante o
dia, o terceiro de semiliberdade com o trabalho fora da prisão e o
quarto no livramento condicional. Ainda hoje o sistema progressivo
é adotado em várias legislações.44
43 Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938exposicaodemotivos-149285-pl.html, citação corrigida de acordo com o atual Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa. Acesso em 19 out. 2021.
44 MIRABETE, J. F. Execução penal: comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2004,
p. 386.
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Ou seja, dentre as várias opções de prisões existentes ao redor do mundo, o
legislador do Brasil optou pelo sistema progressivo de pena, rechaçando a ideia de um
cumprimento integral em regime fechado.
Marco Antônio Marques da Silva explica que o objetivo da pena privativa de
liberdade é alcançar “a finalidade de recuperar o condenado, de forma a reintroduzi-lo no
convívio social e familiar de maneira integrada”45. Porém, há que ter bastante cautela ao
se estudar a execução criminal porque, se há distanciamento entre e a teoria e a prática
em diversos ramos do Direito, talvez essa seja a área com o maior abismo.
Se a sociedade fosse desprovida de preconceitos e realmente tratasse todas as
pessoas de maneira igual – e, portanto, voltasse a tratar alguém que terminou de cumprir
pena como uma pessoa sem dívidas com a sociedade e, então, igual às demais – talvez
estivéssemos mais perto de alcançar o objetivo teórico. No entanto, como se vê no trabalho
de Michelle Alexander – sobre a população carcerária dos Estados Unidos, mas com muitas
semelhanças no nosso país –, “é o emblema da inferioridade - o registro de delinquente que relega as pessoas à condição de segunda classe pelo resto da vida”46. E ela conclui o
capítulo dizendo que
reduzir a quantidade de tempo que as pessoas passam atrás das
grades – eliminando as duras sentenças mínimas obrigatórias –
aliviará alguns dos sofrimentos desnecessários causados por esse
sistema, mas não perturbará o circuito fechado. Esses delinquentes
rotulados continuarão a entrar e sair das prisões, sujeitos à vigilância
perpétua pela polícia e incapazes de se integras à sociedade e à
economia. A menos que o número de pessoas que recebem o rótulo
de criminosos seja drasticamente reduzido e a menos que as leis e as
políticas que mantêm ex-criminosos à margem da sociedade e da
economia sejam eliminadas, o sistema continuará a criar e a manter
uma enorme subcasta.47
Luís Carlos Valois conclui sua obra “Processo de execução penal e o estado de
coisas inconstitucional” falando justamente que
45 SILVA, M. A. M. da. A execução penal na jurisprudência contemporânea: em busca de efetividade e
humanização. Dezembro de 2018. Disponível em https://marcoantoniomarquesdasilva.com/2018/12/13/aexecucao-penal-na-jurisprudencia-contemporanea/ Acesso em 09 jun. 2020.
46 ALEXANDER, M. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. 1ª Ed. São Paulo: Boitempo,
2017, p. 152.
47 Ibid., p. 153-154.
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o que não se deve permitir são discursos que agravem esse estado
de coisas [inconstitucional], como tem sido o discurso
ressocializador. Se é um argumento que nasceu para tentar reformar
a prisão, fazê-la menos desumana, que se assuma a necessidade de
fazer de nossas celas algo menos indigno, mas sem a necessidade de
um subterfúgio para tanto.48
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Ainda que o regime inicial não possa ser obrigatoriamente o fechado para todos
os casos, sob pena de ferir o princípio da individualização da pena, quando a pessoa
condenada começa a cumprir sua pena no regime mais severo, ela tem a perspectiva de
progredir para um regime intermediário – o semiaberto –, que ainda será cumprido aos
olhos do Estado, seja no dia-a-dia dentro da unidade prisional ou com o monitoramento
eletrônico nas situações de saídas para trabalho, estudo e visitas ao lar e, passado mais
algum tempo, sua perspectiva é de progredir para o regime mais brando – aberto –, em
que a vigilância do Estado se dará de forma mais amena.
Independentemente de como a execução é cumprida, ela deverá ser
supervisionada por um ou uma magistrada de execuções penais, que deve ter em mente a
lição de Carmen Silvia de Moraes Barros: “o crime é fato passado e esgotado com a
aplicação da pena. A execução tem por prioridade o homem em cumprimento de pena (o
presente e o futuro)” 49 para que seja ofertada uma chance real de desenvolvimento
daquela pessoa, com a mínima dessocialização possível. Ela também ressalta a importância
de pensar a execução da pena com foco na pessoa sentenciada e não nos anseios sociais50.
Há que se ter em mente que o status de liberdade plena não é alcançado quando
a pessoa passa a cumprir a parte final de sua pena em regime aberto ou, em alguns lugares,
no regime semiaberto harmonizado – cumprindo-o fora da unidade prisional, com o
monitoramento eletrônico. Afinal, ter restrições sobre os horários em que se pode sair de
casa e o perímetro em que se pode andar, além de ter que informar sua rotina, de forma
periódica, em juízo, não é liberdade.
No entanto, considerando que o sistema progressivo foi uma escolha do
legislador, os preceitos secundários das penas foram criados justamente com essa
premissa, para que o sistema funcionasse de forma harmônica. Assim, se a escolha da
legislação brasileira fosse para que as penas pudessem ser cumpridas totalmente em
48 VALOIS, L. C. Processo de execução penal e o estado de coisas inconstitucional. Belo Horizonte: Editora
D’Plácido, 2019, p. 161.
49 BARROS, C. S. de M. A individualização da pena na execução penal. 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2001, p. 23.
50 Ibid., p. 21.
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regime fechado, as penas seriam – ou ao menos deveriam ser – menores do que são
hoje51.
Luís Carlos Valois discorre sobre a dificuldade de a sociedade entender a lógica da
progressão de regime e dos regimes mais brandos que o fechado, pois há um senso
comum de que a pessoa condenada deve estar sempre intramuros52, mesmo que o
cumprimento em regime intermediário ou mais brando ainda cerceie sua liberdade, pois
não se trata de poder ir e vir para onde e quando quiser, mas sim dentro de regras prédeterminadas de locais e horários em que essa locomoção pode e deve ser feita.
Mesmo entendendo as mazelas que são possíveis de ocorrer em regime
semiaberto,
a extinção do regime semiaberto e do regime aberto só seria salutar
se esses regimes fossem extintos junto com a extinção da parte da
pena que teria que ser cumprida neles. Se a pena privativa de
liberdade foi aumentada, passando a ter período de cumprimento
maior, em razão do ideal de ressocialização, sendo a progressão de
regime parte desse ideal, o correto seria que se extinguissem os
regimes de semiliberdade com a extinção da parte da pena que foi
aumentada para que esses regimes existissem.53
Tendo o objetivo de criar um sistema penitenciário progressivo, não faz sentido ter
as mesmas condições de cumprimento da pena em regimes distintos, mudando apenas de
estabelecimento penal – ou nem mesmo isso, já que há casos de unidades de regime
fechado e semiaberto que são localizadas no mesmo endereço, separadas apenas por
pavilhões diferentes.
Assim, é de extrema importância que os institutos desenhados para cada tipo de
regime sejam de fato usufruídos por quem tem direito a eles, seja com a progressão de
regime no tempo certo, com a transferência fática para o estabelecimento adequado e com
o gozo das saídas temporárias para trabalho, estudo e visitas ao lar, para que os objetivos
do legislador de uma recolocação gradual da pessoa condenada na sociedade e sua melhor
reintegração54 tenham mais chances de êxito.
51 VALOIS, L. C. Execução penal e ressocialização. 1a Ed., São Paulo: Estúdio Editores.com, 2015, p. 42.
52 Ibid., p. 101.
53 Ibid., p. 102.
54 Como ensinado por Alessandro Baratta, em “Ressocialização ou controle social: uma abordagem crítica
da “reintegração social” do sentenciado”, ao analisar o cárcere com um filtro de criminologia crítica, a prisão
não tem como produzir efeitos úteis para a ressocialização da pessoa condenada e, ao contrário, impõe
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3. Os requisitos para a progressão de regime no Brasil.
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Para progredir de regime, os requisitos inicialmente imaginados pelo legislador da
década de 1980 já foram alterados, mas sua essência continua: deve-se cumprir uma
determinada parte do tempo restante da condenação, parte essa que é definida, seja por
fração ou porcentagem55, antes do fato tido como delituoso (exceto nos casos em que a
porcentagem definida em lei posterior seja mais vantajosa para a pessoa em cumprimento
de pena, já que a lei penal benéfica retroage56), além da verificação de bom
comportamento da pessoa em cumprimento da pena.
Ainda que o último seja listado como “requisito subjetivo”, certo é que a execução
penal se rege pelos princípios do direito penal em sentido amplo, de modo que há que se
respeitar o princípio da legalidade.
Na ausência de uma regulamentação específica sobre como seria verificado o bom
comportamento, havia um entendimento que ele é preenchido com a ausência de faltas
disciplinares ou com sua reabilitação.
Conforme explica o professor Marco Antônio:
(...) as infrações disciplinares (...) consignadas [na LEP] não têm caráter
penal, visam instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios para
efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de forma a
permitir a manutenção da ordem e disciplina carcerárias, bem como
auxiliar no balizamento do conceito de mérito do condenado,
fundamental no regime progressivo de cumprimento de penas57.
Apesar de esse tema atingir diretamente a liberdade de indivíduos, sendo matéria
de direito penal, os prazos para reabilitação são regulados por cada estado, de modo
distinto, por vezes sequer sendo votados pela Assembleia Legislativa.
condições negativas para alcançar essa finalidade. Ainda assim, a finalidade de reintegração não deve ser
abandonada, mas deve ser interpretada e reconstruída em uma base distinta. Disponível em
http://www.ceuma.br/portal/wp-content/uploads/2014/06/BIBLIOGRAFIA.pdf, acesso em 18 out. 2021.
55 Porcentagens que variam a depender de quando foi cometido o crime, as características do crime (com
ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou comum, com ou sem resultado morte etc.). Como tal
requisito não é controvertido neste estudo, não será feito aprofundamento sobre essa questão.
56 Artigo, 5º, inciso XL, Constituição Federal: A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
Artigo 2º, parágrafo único, Código Penal: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplicase aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
57 SILVA, op cit.
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Em São Paulo, o artigo 89 da Resolução 144 da Secretaria de Administração
Penitenciária (SAP)58 determina que a falta grave será reabilitada após o decurso de doze
meses. A falta média, após seis meses e, por fim, a falta leve não maculará o bom
comportamento depois de três meses do seu cometimento.
Algo que pode passar despercebido é que o exame criminológico, previsto no
parágrafo único da redação original do artigo 112 da LEP, já naquela época com o adendo
de “quando necessário”, isto é, já não sendo obrigatório em todos os casos, com ainda
mais razão deixou de ser mandatório, pois retirado do texto legal em 2003.
Apesar disso, a jurisprudência ainda aceita, de forma excepcional, em tese, a
realização de exames para a comprovação do bom comportamento.
As duas turmas que cuidam de matéria penal no STJ concordam com a exigência
prévia da realização do exame, desde que a sua fundamentação seja feita de forma
adequada, não sendo aceita a simples menção à gravidade abstrata do delito que gerou a
condenação ou o tempo de pena a cumprir, sendo necessária a indicação de elementos da
própria execução da pena que sejam aptos a gerar dúvida em relação ao bom
comportamento como, por exemplo, histórico de múltiplas faltas disciplinares incluindo
fuga do estabelecimento penal59.

Não obstante, é comum ver pedidos sendo feito apenas com base na suposta
gravidade do fato que levou à condenação – às vezes sem sequer a descrição do fato
concreto, com argumentos amplos e genéricos de “o crime foi praticado com violência ou
grave ameaça”, sem que seja especificado se houve violência ou se houve grave ameaça
(ou os dois).
Ora, sendo um crime praticado com violência ou grave ameaça, a criminalização
primária da conduta já foi feita de forma mais severa, criando um preceito secundário com
pena mais extensa do que para os crimes sem violência ou sem grave ameaça. Ainda, o
órgão julgador do processo de conhecimento teve acesso aos elementos para identificar e
quantificar a gravidade do caso concreto – se a gravidade foi a mínima do tipo penal, a
pena deve ter sido fixada no mínimo legal; se a gravidade do caso concreto foi mais
exacerbada, a pena provavelmente foi fixada acima do mínimo legal. Não cabe ao órgão
58 Disponível em https://sindespe.org.br/portal/wp-content/uploads/2016/05/regimento-interno.pdf.
Acesso em 18 out. 2021.
59 Entre exemplos que podem ser citados: HC 561.862/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
17/02/2020 (caso de pessoa condenada por homicídio consumado e homicídio tentado (duas vítimas,
portanto); HC 405.594/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2017; HC 268.534/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/08/2013.
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responsável pela execução da pena inventar mais obstáculos ou tentar apenar a pessoa
condenada de forma mais severa na fase de execução.
Além de não ser obrigatório – e ser, em tese, até mesmo vedada a sua utilização
em caso de ausência de fundamentação adequada – qual a expectativa real que se tem em
sua realização, a não ser a própria manutenção da pessoa presa no regime anterior por
mais tempo?
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Exame similar ao criminológico, de acordo com o item 26 da Exposição de Motivos
da LEP60, deveria ser feito no início do cumprimento da pena para que fosse criado um
plano para aquela pessoa, tal qual existem os Planos Individuais de Atendimento (PIA)61,
por exemplo.
O mesmo texto da Exposição de Motivos da LEP também havia previsto, no item
27, que
reduzir-se-á a mera falácia o princípio da individualização da pena,
com todas as proclamações otimistas sobre a recuperação social, se
não for efetuado o exame de personalidade no início da execução,
como fator determinante do tipo de tratamento penal, e se não
forem registradas as mutações de comportamento ocorridas no
itinerário da execução.
E, então, cumpriu-se a profecia e estamos diante da falácia da individualização da
pena e de sua função recuperadora.
Luís Carlos Valois sintetiza bem a ideia, citando outros autores, ao dizer que
a sociedade, que se pretende constituída sob o traço do Estado
Democrático de Direito, não pode agir, não pode sequer pensar a sua
própria existência, dentro do desrespeito às normas que ela própria
aceita como impositivas. Este é o caminho inicial do diálogo. Se ele
levará ou não à diminuição do crime, não sabemos e é bem provável
que não leve se, no contexto social como um todo, o Estado
continuar descumprindo mais uma vez a Constituição Federal. Aí,
pois, a razão de [Alessandro] Baratta e [Alvino Augusto de] Sá
ressaltarem a reintegração social, que tem o diálogo como conteúdo,
apesar da prisão. O diálogo no meio social passa igualmente pelo
60 Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938exposicaodemotivos-149285-pl.html. Acesso em 18 out. 2021.
61 De acordo com os artigos 52 e seguintes da Lei 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase).
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respeito às regras constitucionais básicas. Como diz Nilo Batista,
"supor que boas penitenciárias darão segurança pessoal a todos é o
mesmo que equacionar em bons hospitais a saúde pública esquecendo a alimentação, a higiene, o sistema de água e esgoto
etc."62
Assim, percebe-se que estamos diante de um desafio muito grande para que as
pessoas de dentro da prisão se tornem melhores – não por elas não serem capazes disso,
mas justamente porque o Estado não cumpre a sua parte e torna vidas que já eram difíceis
ainda mais insuportáveis. Quem tem êxito ali – e depois – não é por causa da prisão, mas
sim apesar dela.
Além disso, não é possível trabalhar com futurologia e prever se a pessoa em
cumprimento de pena deixará de praticar fatos delituosos ou não. Ao se pensar na questão
do estigma já mencionado por Michelle Alexander no início do texto, a não ser que a
sociedade não olhe para a pessoa egressa com preconceito, talvez ela não tenha outra
forma de agir, caso volte a ter dificuldades para encontrar meios de renda lícita, moradia
digna, acesso à alimentação e à saúde em geral.
A determinação da realização do exame criminológico parece ser uma forma de
deixar o requisito subjetivo ainda mais subjetivo, isto é, ainda mais ao arbítrio do Estado,
com consequências diretas no decorrer do cumprimento da pena, como se verá nos
próximos tópicos.
Apesar da tentativa de deixa-lo cada vez mais subjetivo, com a derrubada do veto
do §7º do artigo 112, da LEP, em 19 de abril de 2021, atualmente a legislação prevê que “o
bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após
o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.”
Os autores Rodrigo Duque Estrada Roig e André Giamberardino, concluem que,
com a derrubada do veto, que buscava impedir a “objetivação do requisito” subjetivo da
progressão do regime, a classificação disciplinar pode ser usada para outros temas da
execução penal, mas não mais para a análise da progressão de regime63. João Marcos
62 VALOIS, L. C. Conflito entre ressocialização e o princípio da legalidade na execução penal. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2013, p. 425.
63 Disponível em https://www.conjur.com.br/2021-abr-30/opiniao-analise-derrubada-veto-artigo-112-lep.
Acesso em 18 out. 2021.
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Buch entende que a derrubada do veto é positiva para evitar situações de cumprimento
integral no regime fechado64.
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Uma consideração acerca da progressão de regime é que não se permite a
progressão por salto, ou seja, não haveria como se falar em progressão do regime fechado
ao aberto, sem que a pessoa em cumprimento de pena passasse pelo regime semiaberto
– até porque isto vai contra à lógica do legislador de 1984, como já mencionado no início
do texto.

No entanto, deve-se levar em consideração que, apesar de não ser permitida a
progressão direta de regimes, por vezes o próprio Estado se coloca em uma posição em
que isso acaba sendo feito, não como um “favor” ou “benefício” à pessoa condenada, mas
apenas em razão da sua própria demora para cuidar dos trâmites para a primeira
progressão.
Mesmo com a digitalização dos processos de execução e o avanço da tecnologia
que deveria obstar processos “esquecidos” ou “perdidos”, é comum ver processos em que
ocorrem um ou vários tipos de atrasos: seja pela demora da comunicação da vara de
conhecimento e/ou Tribunal informar sobre eventual correção na dosimetria da pena e/ou
mudança de tipo de crime (de hediondo para comum, por exemplo), seja pela demora das
unidades prisionais encaminharem relatórios de atividades desenvolvidas pela população
presa para cálculo de remição de pena, seja pela demora na solicitação de atestado de
comportamento quando o lapso necessário de cumprimento está prestes a ser atingido,
seja pelo entendimento da necessidade de exame criminológico que pode demorar meses
– ou mais de ano – para ser realizado, atrasando a tomada da decisão para a progressão
do regime fechado para o regime semiaberto.
Assim, a depender do tempo que decorre entre o cumprimento dos requisitos para
a primeira progressão e a data em que a sentença judicial concede, de fato, essa
progressão, pode ser que novo lapso tenho transcorrido a permitir que a segunda
progressão seja avaliada de forma quase imediata.
E, não tendo dado causa a demora estatal para a análise dos requisitos para ter a
primeira progressão, não pode a pessoa apenada ser prejudicada, tendo que cumprir novo
lapso a partir da data da sentença.
Por essa razão, é consenso nos Tribunais Superiores que a sentença que concede
a progressão de regime tem natureza jurídica declaratória, isto é, apenas declara que a
64 Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/345437/o-pacote-anticrime-e-a-nova-regra-paraprogressao-de-regime. Acesso em 18 out. 2021.
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pessoa já estava com os requisitos cumpridos em data anterior, sendo que é a partir da
data anterior que o novo cálculo é feito65.
No estado de São Paulo, apesar do entendimento do STJ e do STF de longa data
nesse sentido, alguns magistrados e magistradas, tanto de primeira como de segunda
instância, insistiram por bastante tempo em considerar essa sentença como sendo de
natureza constitutiva, de forma que a demora estatal na análise do direito da pessoa presa,
o que por si já pode traz consequências ruins, já que a pessoa permanece em regime
prisional mais severo do que faz jus, atrasando seu retorno ao trabalho e estudo externo,
por exemplo, também prejudicasse no cálculo para a progressão seguinte.
Esse atraso será melhor explicado e debatido no tópico que falar sobre o caso
paradigma do IRDR em análise.
4. O uso do IRDR para harmonizar decisões.
Com o advento do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, observou-se a criação
do chamado “incidente de resolução de demandas repetitivas”, disciplinado nos artigos
976 e seguintes do CPC.
Esta inovação no direito brasileiro foi inspirada em procedimentos-modelo do
direito alemão (Musterverfarhren) e seu principal objetivo é alcançar o tratamento jurídico
unitário em situações enfrentadas pelos tribunais com questões jurídicas homogêneas, de
forma a evitar que decisões jurídicas contraditórias sejam proferidas nos mesmos
tribunais66.
Neste sentido, de acordo com o texto do CPC, a instauração do IRDR é cabível
“quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” e “risco de ofensa à isonomia
e à segurança jurídica. O Código Processual Civil ainda determina, em seu artigo 985, que,
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
65 Nesse sentido, HC 565.180, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2020, que cita os precedentes:
STF, HC 115.254; STJ, HC 414.156/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/11/2017; STJ, HC
439.068/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/03/2018; STJ, HC 468.103/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2018.
66 AZEVEDO, J. C. de. Manual de prática cível para Defensoria Pública. 2ª Ed., Belo Horizonte. Editora CEI,
2019. p. 429-430.
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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 .
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Tendo em vista que o CPC é aplicado de forma subsidiária quando se identificam
lacunas no Código Processual Penal (CPP), de acordo com o artigo 3º do próprio CPP, não
houve questionamento sobre sua aplicação em outras esferas do Direito67.
5. O caso paradigma do “IRDR- Tema 28”, julgado pela Turma Especial Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em 2018, buscando harmonizar o entendimento indicado no fim do tópico 3, foi
iniciado o trâmite de um incidente de resolução de demandas repetitivas no Tribunal de
Justiça de São Paulo68, que transitou em julgado em setembro de 2021.
Este processo foi o primeiro IRDR admitido e julgado pela Turma Especial Criminal
e, talvez por esse motivo, sua tramitação não ocorreu de forma tão fluida como outros
processos que já possuem seu encaminhamento conhecido, isto é, que julgadores e
julgadoras já estão acostumados em relação às questões burocráticas de seu trâmite.
No caso em apreço, foi julgada uma progressão de regime, em primeiro grau69, e
a sentença havia reconhecido sua natureza declaratória, mas havia determinado a nova
data-base para a progressão de regime seguinte como sendo a data em que havia sido
realizado o exame criminológico.
Houve agravo em execução de ambas as partes: o órgão ministerial agravou para
que fosse reconhecida a natureza constitutiva da sentença – para que a nova data-base
fosse o dia em que a sentença foi proferida – e a defesa agravou para que a data-base
fosse anterior ao dia do exame criminológico, considerando que tal exame – não previsto
em lei como requisito legal – não foi a data em que o requisito subjetivo foi cumprido: o
67 SILVA, J. L. da C. Aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas no processo penal militar.
Migalhas, 11 de jun. de 2019. Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/304085/aplicacao-doincidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-no-processo-penal-militar Acesso em 11 de jun. 2020.
68
Processo
número
2103746-20.2018.8.26.0000,
com
resumo
disponível
em
https://www.tjsp.jus.br/NugepNac/Irdr/DetalheTema?codigoNoticia=56363&pagina=1. Acesso em 18 out.
2021.
69 Processo número 7000554-80.2012.8.26.0554.
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bom comportamento já existia previamente e foi tão somente confirmado pela equipe
técnica.
Em um primeiro momento, o acórdão publicado em novembro de 201970, de
relatoria do desembargador Péricles Piza, acolheu o pleito da defesa e foi acompanhado
pela maioria da Turma Especial Criminal, mantendo a natureza declaratória da sentença no
caso concreto, tal como havia sido decidido em primeiro grau e, ainda, alterando a
sentença original para afastar a data do exame criminológico como sendo marco inicial
para a nova contagem.
A tira do julgamento daquela data indica que a ementa proposta pelo relator foi
aprovada pelos desembargadores Carlos Vico Mañas, Roberto Galvão França Carvalho, Luís
Soares de Mello, Guilherme Gonçalves Stranger, Otávio Augusto de Almeida Toledo, Luiz
Toloza Neto, Roberto Caruso Costabile e Solimene, Ricardo Sale Júnior, Aguinaldo de
Freitas Filho e Maurício Valala e pela desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi, ou
seja, por doze das dezesseis Câmaras Criminais da Corte bandeirante71.
Um dos trechos do acórdão de lavra do desembargador Péricles Piza que merece
especial destaque diz que:
Em sendo assim, a data-base para a progressão de regime deve ser
a do preenchimento efetivo dos requisitos legais, tendo a decisão de
seu deferimento natureza declaratória, não devendo servir de
supedâneo para fixação de marco diverso a morosidade estatal,
tampouco, eventuais pedidos de exames criminológicos feitos pelo
magistrado de execução, com base na supracitada jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Cumpre pontuar, ainda, ser a uniformização da jurisprudência
nacional o objetivo primordial do novo Código de Processo Civil,
visando garantir a segurança jurídica e a isonomia, corolários do
Estado Democrático de Direito.72

Ou seja, a questão sobre a data do exame criminológico foi ventilada na discussão
que havia ocorrido em agosto de 2019 e o voto do relator – que colocou de maneira
explícita que não se poderia usar marcos iniciais diversos dos previstos na lei,
especialmente sendo marcos temporários diversos do inicialmente esperado em razão da
70 Acórdão nas folhas 325 a 336 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
71 Tira de julgamento nas folhas 321 e 322 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
72 Página 335 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
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morosidade estatal – também foi acompanhado pela maioria dos representantes de cada
uma das Câmaras Criminais.
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Note-se que, caso não houvesse tido oposição de embargos declaratórios ou
interposição de qualquer outro recurso, o acórdão teria transitado em julgado, tendo em
vista que a tarefa da Turma Especial Criminal havia chegado ao fim: votaram pela
admissibilidade do IRDR e, posteriormente, seu mérito, com a definição da tese a ser
seguida por todas as pessoas integrantes do Judiciário Paulista, em acórdão votado por
maioria de votos.
Em 03 de agosto de 2020, embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público
foram rejeitados, novamente por doze votos contrários73. No acórdão lavrado para
registrar a rejeição dos embargos, o relator Péricles Piza assim coloca:
Em sendo a tese jurídica fixada contrária à pretensão ministerial e
favorável ao pleito defensivo, esta Colenda Turma Especial,
procedendo à aplicação do disposto no artigo 978, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, declarou que o agravo ministerial
(Agravo em Execução nº 0004290-93.2017.8.26.0509) deveria ser
desprovido e o agravo defensivo (Agravo em Execução nº 000452475.2017.8.26.0509) provido, não havendo nenhum equívoco a ser
sanado.
Nesse ponto, impende ressaltar que a Sessão de Julgamento de 07
de novembro de 2019 apenas foi realizada a fim de elaborar a ementa
relativa à tese jurídica já devidamente fixada em16 de agosto de 2019
(fls. 300/304), de tal modo que se mostrava obrigatória, desde então,
a aplicação da referida tese ao recurso que originou o Incidente, nos
termos do dispositivo legal acima mencionado.74
73 Tendo sido a sessão de agosto de 2020 realizada por videoconferência, há gravação oficial disponibilizada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir de 01 hora e 05 minutos do primeiro vídeo da sessão daquela
data, há a votação expressa de rejeição de embargos dos seguintes desembargadores e desembargadoras:
Péricles de Toledo Piza Júnior, Roberto Caruso Costabile e Solimene, Luiz Antonio Cardoso, Euvaldo Chaib
Filho, Claudia Lúcia Fonseca Fannuchi, Sérgio Antonio Ribas, Antonio Sérgio Coelho de Oliveira, Carlos
Augusto Lorenzetti Bueno, Maria Tereza do Amaral, Carlos Vico Mañas, Ronaldo Sérgio Moreira da Silva e
Newton de Oliveira Neves.
Em documento impresso, tal informação pode ser vista de maneira resumida na tira de julgamento nas folhas
511 e 512 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
74 Página 526 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
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E, ao finalizar o acórdão – aprovado por doze de dezesseis membros – o relator
dispõe com essas exatas palavras:
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Por todo o exposto, verifica-se que não se há falar em nulidades no
presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por
quaisquer ângulos que o analise, tampouco em vícios no v. Acórdão
embargado que justifique a interposição dos aclaratórios.
Assim, desnecessários maiores achegos para concluir pela rejeição do
presente expediente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.75
Em que pese a rejeição dos embargos de declaração, foi colocada uma nova
questão de que aquela sessão (de agosto de 2020) seria para finalizar uma suposta
pendência de decisão de quem seria a redação da tese76, de modo que um novo texto foi
colocado à votação, em uma suposta correção do acórdão de novembro de 2019, de ofício,
pela Turma Especial Criminal.
A nova redação trouxe o seguinte trecho:
Por essa razão, o termo inicial para nova progressão de regime
deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data
em que efetivamente foi deferida a progressão de regime.
Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma
casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo.
Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo,
independentemente da anterior implementação do requisito
objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito
de nova progressão.77
75 Página 545 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
76 Informação obtida na gravação da sessão de julgamento, aproximadamente à 01 hora e 14 minutos do
primeiro vídeo, com a confirmação à 01 hora e 20 minutos, quando o presidente diz que aquele seria o
momento mais importante do julgamento, por ser o momento da definição da ementa.
77 Página 560 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
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O primeiro parágrafo em destaque não destoa do que havia sido acordado em
agosto de 2019 e ementado em novembro daquele ano. No entanto, abriu margem para
que a data do exame criminológico pudesse continuar servindo como data-base para a
segunda progressão de regime, considerando ser bastante difícil indicar, com precisão,
quando se iniciou o bom comportamento da pessoa – o que, conforme visto nos tópicos
iniciais, poderia ser fácil de identificar: desde o primeiro dia do ingresso no cárcere, em
caso de ausência de faltas no prontuário ou, até o início de 2021, com a reabilitação de
eventuais faltas existentes. A partir da derrubada do veto do §7º do artigo 112 da LEP, no
entanto, sequer o prazo para a reabilitação deveria ser considerado, como também
colocado no início do artigo.
Houve, então, manifestação da Defensoria Pública de São Paulo78, que atuou no
IRDR como amiga da corte79, informando a contradição apresentada ao se rejeitar
embargos opostos pelo Ministério Público e, ainda assim, modificar substancialmente o
acórdão do IRDR, inclusive tendo a decisão genérica sendo em sentido contrário ao que
foi decidido no caso concreto, que afastou a data do exame criminológico para estabelecer
a nova data-base.
No entanto, de acordo com decisão proferida em 11 de junho de 2021, os
embargos declaratórios do Ministério Público teriam sido parcialmente acolhidos, tendo
havido um erro material na tira de julgamento antes mencionada80, para modificar a tese
geral, para que se estabelecesse que a data-base deve ser verificada de casuisticamente,
nos termos da declaração de voto do desembargador Sérgio Coelho81, datado de 03 de
agosto de 2020, mas sem que tivesse reflexo algum no caso concreto.
Ao analisar o vídeo da sessão que julgou os embargos declaratórios, no entanto,
não se percebe nenhum momento em que teria sido verbalizada parcial concordância com
os embargos opostos pelo Parquet, com a verbalização expressa de doze membros da
Turma Especial Criminal no sentido de rejeitá-los em sua totalidade, nos exatos termos do
acórdão de rejeição dos embargos, cujos trechos mais importantes já foram mencionados
acima.
6. A persistência do problema no TJSP, após o trânsito em julgado do IRDR.
78 Petição nas folhas 605 e 609 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
79 Decisão de admissibilidade da DPE/SP como amicus curiae na folha 218 do processo 210374620.2018.8.26.0000.
80 Tira de julgamento nas folhas 648 e 649 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
81 Declaração de voto nas folhas 559 a 561 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
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Com esse adendo, o trecho do acórdão lavrado, em novembro de 2019, pelo
desembargador relator Péricles Piza que dizia que não deve “servir de supedâneo para
fixação de marco diverso a morosidade estatal, tampouco, eventuais pedidos de exames
criminológicos feitos pelo magistrado de execução”82 , passou a não ser mais considerado
por diversos membros do Poder Judiciário paulista, persistindo, portanto, a falta de
harmonização em relação à data-base que deve ser considerada para fazer o cálculo para
progressão do regime semiaberto para aberto.
De acordo com dados obtidos no portal do TJSP83, com resultados indicados na
tabela abaixo84, percebe-se que parte das Câmaras Criminais entende que a data do
exame criminológico não pode ser usada como data-base para a segunda progressão de
regime, enquanto outras Câmaras entendem que o requisito subjetivo é preenchido no dia
do exame criminológico.
Os entendimentos contraditórios não são apenas ao comparar Câmaras distintas.
Apenas a título de exemplo, foram citados dois acórdãos das 10ª e 12ª Câmaras Criminais,
cada um deles com entendimento distinto, a depender do relator sorteado.
Assim, apesar de o IRDR ter sido proposto para uniformizar o entendimento em
relação à data-base para a progressão de regime, percebe-se que ainda existe uma
desarmonia entre mentes sentenciantes distintas, fazendo com que não seja suficiente a
82 Página 335 do processo 2103746-20.2018.8.26.0000.
83 Pesquisa realizada em 10 out. 2021, em ferramenta oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, disponível
em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?gateway=true.
84 A tabela está em formato de imagem para evitar perda de formatação. Para que o conteúdo possa ser
lido por softwares de leitura, seguem as informações em texto corrido. Na primeira parte, há a lista de onze
processos em que se entendeu que a data-base deve ser a do exame criminológico, com a indicação de
quatro itens: Número da Câmara Criminal, nome do desembargador relator (que, nas duas partes da tabela,
são todos homens), número do processo e a data do julgamento (todos em 2021), conforme listado a seguir:
02ª, Luiz F. Vaggione, 0012153-89.2020.8.26.0996, 31/05; 04ª, Edison Brandão, 0003647-86.2021.8.26.0286,
06/10; 05, Damião Cogan, 0009542-32.2021.8.26.0996, 07/10; 06ª, Marcos Correa, 000848576.2021.8.26.0996, 08/10; 07ª Reinaldo Cintra, 0011102-68.2021.8.26.0071, 06/10; 08ª, Mauricio Valala,
0011596-68.2021.8.26.0996, 27/09; 09ª, César A. A. Castro, 0001795-13.2021.8.26.0032, 30/09; 10ª, Gonçalves
Junior, 0001206-39.2021.8.26.0996, 04/10; 12ª, Mazina Martins, 0002812-75.2021.8.26.0520, 08/10; 13ª,
Marcelo Semer, 0005211-74.2021.8.26.0521, 01/10; e 14ª, Fernando T. Garcia, 0009680-96.2021.8.26.0996,
06/10.
A parte final da tabela indica sete julgados que consideraram a data-base como sendo o preenchimento do
requisito objetivo, no mesmo molde da primeira parte, também com julgados datados de 2021:
01ª, Ivo de Almeida, 0003595-44.2021.8.26.0269, 22/09; 03ª, Luiz A. Cardoso, 0007142-90.2021.8.26.0496,
05/10; 10ª, Francisco Bruno, 0006546-61.2021.8.26.0996, 23/09; 11ª, Alexandre Almeida, 000357031.2021.8.26.0269, 23/09; 12ª, Paulo Rossi, 0003170-40.2021.8.26.0520, 28/09; 15ª, Gilberto F. da Cruz,
0010002-46.2021.8.26.0502, 15/09; e 16ª, Camargo Aranha Filho, 0010135-61.2021.8.26.0996, 05/10.

316

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

pessoa condenada preencher os requisitos previstos na lei, mas, também, que ela conte
com um pouco de sorte no momento da distribuição de seu processo e eventual recurso.

7. Considerações finais.
Conclui-se, portanto, que, apesar de um dos pontos anteriormente controvertido
no Tribunal de Justiça de São Paulo ter sido sanado, isto é, sendo afastado de vez o
entendimento de que a sentença que concede a progressão de regime teria a natureza
constitutiva, o caso paradigma também havia trazido a questão sobre o (não) da data do
exame criminológico para a determinação da data-base.
Em relação ao caso concreto, foi dado e mantido o provimento ao argumento da
defesa, reformando a sentença de primeira instância.
No acórdão original, de novembro de 2019, esse ponto também havia sido
superado.
317

www.conteudojuridico.com.br

No entanto, com o alegado parcial acolhimento aos embargos declaratórios do
Ministério Público, não houve uma revogação expressa da parte do acórdão original que
rechaçava o uso da data do referido exame foi afastada.
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Assim, mesmo que determinado ou determinada julgadora queira fazer uma
análise aprimorado do caso concreto, isto é, definindo o marco de forma casuística, pode
fazê-lo em respeito ao decidido, por maioria, em agosto e novembro de 2019.
Para isso, não devem ser usadas datas em que o exame criminológico foi feito, mas
sim levando em conta a ausência de faltas – caso em que o requisito subjetivo estará
preenchido concomitantemente com o requisito objetivo.
Caso o veto do §7º do artigo 112 tivesse sido mantido ou caso seja a LEP reformada
revogando tal dispositivo, poderá ser usada a data da reabilitação da falta, caso ela venha
a ocorrer depois do preenchimento do requisito objetivo.
Há solução até mesmo para a única situação excepcional mencionada durante os
debates do julgamento do IRDR: na eventual hipótese em que a progressão de regime não
é deferida por não se entender preenchido o requisito subjetivo e este vier a ser declarado
em exame criminológico futuro, ainda assim a data do novo exame não pode ser o marco
inicial, sendo necessário retroagir no tempo até o último dia em que se declarou não haver
o preenchimento do requisito, isto é, no exame criminológico anterior, justamente por não
ser possível precisar em que data exata, entre os dois exames, o requisito subjetivo teria
sido preenchido.
De todo modo, vale recordar que o exame criminológico deve ser pedido apenas
em casos excepcionais, com fundamentação em elementos concretos do decorrer da
execução criminal, não sendo válida o pedido de sua realização tão somente para atrasar
as progressões de regime da pessoa presa.
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RESUMO: A Lei Maria da Penha foi inserida no ordenamento jurídico a fim de prevenir e
coibir a violência doméstica e familiar nos casos acometidos contra as mulheres. Em razão
deste sentido, busca-se a ampliação desta Lei para que sejam contempladas por ela, as
mulheres transexuais, transgêneros e travestis, pelo fato de se reconhecerem como
mulheres. Desta forma, o presente artigo traz em seu corpo, pensamentos doutrinários e
artigos da Lei que abrangem a proteção a essas mulheres, todavia, por não haver algo
expressamente dito pelo legislador, essa proteção às mulheres transexuais acaba sendo
subjetiva aos olhos do juiz, o que pode acabar trazendo consigo seus paradigmas e
princípios, o que resulta em interferência no julgamento. Visando essa situação, foi criado
o projeto de lei 8.032/2014 para que transexuais recebessem o amparo legal, já que se
identificam, pensam e agem como mulheres. O presente artigo tem como objetivo verificar
se a LMP acompanha o avanço social, amparando mulheres para que não sejam vítimas de
um sistema falho.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha. Mulheres Transexuais. Identidade de Gênero.
Gênero Feminino.
ABSTRACT: The Maria da Penha Law was included in the legal system in order to prevent
and curb domestic and family violence in cases against women. In view of this sense, we
seek to expand this Law so that transsexual, transgender and transvestite women are
contemplated by it, due to the fact that they recognize themselves as women. Thus, this
article brings in its body doctrinal thoughts, articles of the Law that cover the protection of
these women, however, as there is nothing expressly stated by the legislator, this protection
for transsexual women ends up being subjective in the eyes of the judge, who may end up
bringing its paradigms and principles with it, which results in interference with judgment.
Aiming at this situation, bill 8032/2014 was created for transsexuals to receive legal
support, since they identify, think and act like women. This article aims to verify if the LMP
accompanies social advancement, supporting women so that they are not victims of a
flawed system.
KEYWORDS: Maria da Penha Law. Transsexual Women. Gender Identity. Feminine gender.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. História da Maria da Penha. 2.1. A criação da Lei Maria da
Penha. 3. Da Transexualidade. 4. Orientação Sexual x Identidade de Gênero. 4.1. Diferença
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entre Transexual, Transgênero e Travesti. 5. Aplicabilidade da Lei nos Casos de Mulheres
Transexuais Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. 6. Conclusão. 7. Referência.
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1 INTRODUÇÃO
A Lei Maria da Penha surge a fim de resguardar mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar, visto que, antigamente tais crimes eram tratados pela lei 9.099/95
como crime de menor potencial ofensivo, diminuindo a gravidade que deveria ser atribuída
a estes. Para livrar-se da acusação, o acusado apenas pagava com cestas básicas ou
trabalho comunitário, ou seja, não havia lei que tratasse de fato tal delito, muito menos
que amparasse a vítima.
Com a criação da Lei Maria da Penha em 2006, a violência doméstica e familiar passa
a ser vista como um crime, deixando de ser tratada como um menor potencial ofensivo.
Tendo em vista que a lei se desenvolve em torno do bem da vítima, resguardando sua
integridade, já que com ela cria-se a medida protetiva de urgência para as vítimas, fazendo
com que esta lei seja uma das três mais avançadas do mundo.
Embora a Lei Maria da Penha seja considerada uma das melhores legislações do
mundo no que concerne sobre a violência doméstica, ela acaba ficando para trás diante
dos grandes avanços sociais quanto às novas denominações de gênero.
Ao que se refere às mulheres transexuais, a aplicação ou não da Lei Maria da Penha
depende tão somente da interpretação do magistrado, o que evidencia que a classe
transexual está em total desamparo jurídico, estando a critério da literalidade da lei,
interpretação dos tribunais e opiniões pessoais dos magistrados referentes a cada caso.
A pesquisa busca investigar se a Lei Maria da Penha, com fulcro em seu artigo
segundo, contempla em seu amparo legal ou não, as mulheres transexuais, em virtude
destas não serem biologicamente mulheres, assim como enfatizar com bases teóricas o
tema transexualidade e a Lei nº 11.340/2006, abordando ainda a questão de gênero,
orientação sexual e retratando a diferença entre travesti e transexuais.
2 HISTÓRIA DA MARIA DA PENHA
Maria da Penha cursava o seu mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
Universidade de São Paulo, e foi assim que conheceu aquele com quem iria se casar, o
colombiano Marco Antonio Heredia Viveros, já que o mesmo cursava pós-graduação na
mesma instituição.
Em 1974 começaram a namorar e em como todo início de relacionamento, Marco
Antonio demonstrava ser muito carinhoso, amável e paciente. Após dois anos de
relacionamento decidiram se casar, vindo ao mundo sua primeira filha. Com o término da
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pós-graduação e mestrado, decidiram mudar para a capital do Ceará, Fortaleza, onde nasce
mais uma filha do casal.
Tudo mudou na relação deles quando Marco conseguiu sua cidadania no Brasil e se
estabilizou financeiramente, passando a ser explosivo com Maria e também com as filhas.
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O ciclo de violências psicológicas e verbais começou. Como em todo
relacionamento abusivo, depois das agressões, vinham os arrependimentos, desculpas e
mudanças momentâneas, o que fazia com que Maria acreditasse de fato nessa mudança,
pois não queria desistir de seu casamento. Com essa esperança de mudança vinda de seu
marido, Maria teve mais uma filha com ele.
Maria da Penha sofreu duas tentativas de homicídio, a primeira foi quando seu
esposo deferiu disparos de arma de fogo enquanto ela dormia, o que resultou em um
estado crítico de saúde, deixando-a paraplégica, porém, o que Marco declarou para a
polícia foi que aquilo não tinha passado de uma tentativa de assalto, o que de pronto foi
desmentido pela polícia.
Ao retornar para sua casa, além de mantê-la em cárcere privado por cerca de 15
dias, tentou matá-la eletrocutada enquanto a mesma tomava banho, o que por bem não
aconteceu.
Quando Maria finalmente teve coragem para sair dessa situação e denunciar as
agressões vividas, deparou-se com a negligência do Estado, já que este, até então, não
possuía nenhuma lei que amparasse mulheres vítimas de crime doméstico.
Logo após todo o ocorrido, Maria começou a perceber que vivia em um
relacionamento abusivo, o que naquele tempo era muito complicado de ser
compreendido, visto que este tema não era debatido.
A vítima obteve apoio de seus amigos e familiares para obter assistência jurídica,
objetivando conseguir sair de casa sem que isso pudesse configurar abandono do lar, para
que não fosse usado em uma eventual ação de guarda das filhas.

2.1 A Criação da Lei Maria Da Penha
As mulheres são as principais vítimas da violência doméstica no Brasil, em
decorrência de não ser um país que viabiliza amparos legais para este tipo de crime, o caso
que repercutiu o país e o mundo foi o de Maria da Penha, foi tratado com negligência
porque a mesma sofreu durante vários anos maus-tratos físicos e psicológicos do seu
cônjuge.
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As mulheres são as principais vítimas da violência doméstica no Brasil, em
decorrência de não ser um país que viabiliza amparos legais para este tipo de crime, o caso
que repercutiu o país e o mundo foi o de Maria da Penha, foi tratado com negligência
porque a mesma sofreu durante vários anos maus-tratos físicos e psicológicos do seu
cônjuge, pois ele ao conquistar sua nacionalidade e estabilidade financeira passou a agir
de maneira explosiva e a disparar ofensas, não só com ela, mas também com as próprias
filhas fruto deste matrimônio. O que não demorou muito para as agressões não serem
mais verbais e psicológicas, passando assim, a serem físicas.
A Lei Maria da Penha surgiu após a escassez de uma lei que amparasse as mulheres
vítimas de violência, na qual necessitou de uma intervenção que seria uma resposta para
essa urgência em que o País se encontrava, priorizando a criação de uma lei que
confrontasse à violência doméstica e familiar contra as mulheres.
A Lei Maria da Penha trouxe a possibilidade de instaurar medidas
mais rigorosas em relação aos agressores, não havendo mais a
possibilidade de julgamento das violências de gênero como crimes
de menor potencial ofensivo e as punições corresponderem a cestas
básicas ou serviços comunitários como previa a Lei 9099/5.
(MENEGHEL, 2013, p.693)

Logo após a grande repercussão do caso Maria da Penha, houve uma enorme
comoção em relação ao descaso do Estado para com a vítima, fazendo com que esta
escrevesse um livro contando toda a sua tragédia e a negligência governamental diante
das denúncias feitas contra o seu agressor.
Toda essa repercussão foi fundamental para que tornasse a violência doméstica um
tema em evidência no Brasil, enfatizando que a violência contra mulher atinge as mais
variadas áreas sociais, como: a violência física, violência psicológica, violência sexual,
violência patrimonial e violência moral.
Com a demora do Estado para dar a resposta às acusações feitas por Maria da
Penha, ela precisou recorrer ao Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), ao
Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) para
que o seu caso fosse tratado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Dessa maneira, seu caso só veio a ser solucionado quando o Brasil foi condenado
por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, fazendo com
que o Brasil tivesse que reformular suas leis e políticas em relação à violência doméstica.
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Toda a pressão dos movimentos feministas e de organizações
internacionais acabou culminando no sancionamento da Lei
11.340/2006, após recomendação da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos diante da denúncia recebida do caso da cearense
Maria da Penha Maia Fernandes. Ela ficou paraplégica em virtude da
tentativa de homicídio perpetrada por seu marido em 1983 e
reiterada em 1984, cujo processo se arrastou por 19 anos no
judiciário, condenando-o a 10 anos dos quais não passou 1/3 em
regime fechado. (Lopes e Leite, 2019, p.29)
Após todas as tragédias passadas por Maria da Penha, surge uma grande vitória que
é a lei que beneficia não só ela, mas todas as mulheres brasileiras que sofrem violência
doméstica.
3 DA TRANSEXUALIDADE
Com a criação da Lei Maria da Penha, todas as mulheres que são vítimas de violência
doméstica e familiar foram amparadas afim de prevenir, punir e erradicar a violência contra
a mulher.
Entretanto, o que abraça várias mulheres, acaba não alcançando outras, por conta
do seu artigo segundo, que diz:
Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual e social. (BRASIL, 2006).
Neste sentido, podemos dizer que a referida lei em seu artigo segundo trata apenas
sobre a questão de orientação sexual, o que acaba desamparando aquelas pessoas que se
reconhecem como mulheres, deixando uma lacuna para que estas sejam ou não
amparadas pela Lei, pois a aplicabilidade em casos de violência contra as mulheres
transexuais acaba sendo subjetiva, ficando a critério da literalidade da lei, ou das opiniões
pessoais de cada magistrado.
Por sua vez, transexuais e transgêneros acabam não gozando da proteção trazida
pela lei, pois esta limita-se a orientação sexual, deixando de fora toda a questão de
identidade de gênero.
Historicamente, a população transgênero ou trans é estigmatizada,
marginalizada e perseguida, devido à crença na sua anormalidade,
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decorrente da crença de que o “natural” é que o gênero atribuído ao
nascimento seja aquele com o qual as pessoas se identificam e,
portanto, espera-se que elas se comportem de acordo com o que se
julga ser o “adequado” para esse ou aquele gênero. (Jesus, 2012 p.11)
Quando falamos de pessoas transexuais, partimos por duas vertentes, aquelas
conservadoras que acreditam que a mulher transexual não pode se beneficiar da Lei, por
não ser considerada mulher do ponto de vista genético, e a outra, uma vertente moderna
que compreende a evolução social, respeita a identidade de gênero de cada um e que
percebe que essas pessoas devem ser amparadas por uma lei que as beneficiem, podendo
inclusive, alterar seu registro civil.
De acordo com Rogerio Greco
Se existe alguma dúvida sobre a possibilidade de o legislador
transformar um homem em mulher, isso não acontece quando
estamos diante de uma decisão transitada em julgado. Se o Poder
Judiciário, depois de cumprido o devido processo legal, determinar a
modificação da condição sexual de alguém, tal fato deverá repercutir
em todos os âmbitos de sua vida, inclusive o penal (apud, Cunha e
Pinto, 2011, p.32).
Vale dizer que embora haja a relutância do reconhecimento sobre as mulheres trans,
é importante salientar que o respeito é a priori de qualquer esfera, seja ela social, jurídica,
pessoal. É neste sentido que devemos respeitar o direito conquistado por elas,
parafraseando Rogerio Greco até mesmo na área penal, pois não deveria ser algo discutível
o gênero que a pessoa nasce predestinada a ser, pois o que tornaria uma pauta para
discussão seria apenas o respeito que se deve ter, não só com as mulheres transexuais,
mas sim com toda a sociedade independente do gênero, cor, etnia e orientação sexual.
Podemos destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que
acentua em grande parte de seus artigos a igualdade sem nenhuma distinção, sendo todos
protegidos contra qualquer discriminação amparados pela igualdade da lei.
Em suma, as interpretações acerca do assunto geram grandes discussões tanto no
âmbito social quanto no âmbito jurídico. Quando tratamos sobre a proteção das mulheres
transexuais, são vários fatores que devem ser ponderados, não apenas o lado penal, mas
também os direitos fundamentais e básicos de qualquer indivíduo em meio a sociedade.
Nesse ponto de vista destaca-se um magistrado que reconhece que para a mulher
transexual ser contemplada pela Lei Maria da Penha, não se faz necessário que esta tenha
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feito a cirurgia de resignação de gênero ou que tenha feito alteração em seu registro civil,
mas tão somente pela forma como se apresenta, se comporta ou como se reconhece.
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O gênero feminino decorre da liberdade de autodeterminação
individual, sendo apresentado socialmente pelo nome que adota,
pela forma como se comporta, se veste e se identifica como pessoa.
A alteração do registro de identidade ou a cirurgia de
transgenitalização são apenas opções disponíveis para que exerça de
forma plena e sem constrangimentos essa liberdade de escolha. Não
se trata de condicionantes para que seja considerada mulher.
(MIGALHAS, 2018, s/n).
Desta forma, a aplicação da Lei Maria da Penha, em casos de violência doméstica
contra as mulheres transexuais, fica a disposição do julgador, porém, para que esta seja
abrangida pela Lei, não se faz necessário a comprovação de cirurgias ou mudança de nome,
mas sim como cada um reconhece a si mesmo perante a sociedade. Portanto,
independente da literalidade da lei, esta deveria abrigar todas as pessoas na qual nelas se
encaixam, embora torne-se necessário o entendimento do julgador, é indispensável que
haja desconstrução de paradigmas, objetivando a imparcialidade no julgamento, não
empregando suas crenças pessoais em casos relacionados à violência doméstica e familiar
contra as mulheres transexuais.
4 ORIENTAÇÃO SEXUAL X IDENTIDADE DE GÊNERO
No momento de nosso nascimento, somos designados a nos reconhecermos com
o nosso sexo biológico, aquele definido através de cromossomas, genitais etc., porém, em
termos de identidade de gênero, tem-se como fator determinante a percepção social de
cada um, como cada indivíduo se identifica na sociedade, da forma que se sinta
representado por tal gênero, independente da anatomia, ou até mesmo por nenhum
gênero. A sociedade na qual vivemos impõe o pensamento de que os órgãos genitais
definem realmente se a pessoa é homem ou mulher, porém, nossa identificação com um
gênero não parte do princípio biológico, mas sim, do social.

O que muito se confunde é a questão da diferença que existe entre orientação
sexual e identidade de gênero, diferença essa que acaba excluindo o amparo da Lei para
mulheres transexuais.
Quando abordamos a respeito da orientação sexual, trata-se da sexualidade e
afetividade de alguém, é o que se define por atração pelo outro independente do sexo,
seja este o mesmo ou diferente daquele que sente. Um indivíduo pode ser considerado
heterossexual, que é quando sente atração pelo sexo oposto, homossexual quando a
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atração presente é por alguém do mesmo sexo, e temos também, os bissexuais, quando a
atração é pelos dois gêneros.
Em contrapartida, identidade de gênero é como a pessoa se identifica e é
identificada pela sociedade, é quando o indivíduo age e pensa de acordo ou não com o
gênero que lhe é atribuído, não se limitando ao sexo biológico, mas sim, como reconhece
a si mesmo. São três os tipos de identidade de gênero, os cisgêneros são aqueles que se
identificam com o gênero que é designado a partir do seu nascimento, enquanto os
transgêneros são aqueles que se identificam com o gênero oposto, já os não-binários não
se identificam com o gênero do nascimento, nem com o oposto, ou seja, não se enxergam
no gênero feminino ou masculino.
Para Stoller, identidade de gênero não é igual à qualidade de ser
homem ou de ser mulher. Nenhum dos dados tem conotação com a
Biologia, já que a identidade de gênero encerra um comportamento
psicologicamente motivado. Embora a masculinidade combine com
a qualidade de ser homem e a feminilidade com a qualidade de ser
mulher, sexo e gênero não estariam necessária e diretamente
relacionados, como no caso dos transexuais.” (apud Cardoso,
Fernando Luiz, 2008, p. 5).

Posto isto, ser homem ou mulher não está apenas ligado ao sexo biológico tendo
em vista que a identidade de gênero é um processo social de autoconhecimento no qual
a pessoa se identifica por um gênero, sendo ele o de nascimento ou não.
Em outros termos, a ideia de que o sexo biológico é imutável acaba se
desconstruindo, já que advém de uma construção social, partindo de vivências ao decorrer
dos anos. De forma que qualificar um indivíduo como homem ou mulher não está limitado
em ser do sexo feminino ou masculino, deve observar a construção social e respeitar a
forma com a qual a pessoa possui identificação.
4.1 Diferença entre Transexual, Transgênero e Travesti

O que concerne a respeito deste tema, o preconceito é evidente no meio judiciário,
pois acabam deixando de acompanhar o desenvolver da sociedade, fazendo com que a
falta de compreensão das terminologias se faça presente no meio.
O que de certa forma, é inaceitável no âmbito jurídico, em vista de que este deve
prevalecer as garantias jurídicas para situações severas que ocorrem na sociedade de forma
que sejam conduzidos sem constrangimento a respeito de sua identidade de gênero, como
exemplo, a questão da aplicabilidade Lei Maria da Penha em casos de mulheres transexuais,
pois esse grupo deve ter seus direitos resguardados e garantidos, afim de prestar apoio às
328

www.conteudojuridico.com.br

vítimas e punir quem os comete. Sendo assim, torna nítido o disparate jurídico em não
aplicar a Lei Maria da Penha a casos de transexuais e transgêneros, embora não sejam
mulheres biológicas, o direito prestado por esta lei é cabível às mesmas.
Em se tratando dos termos mencionados anteriormente, se faz necessária a
distinção que há entres estas terminologias para demonstrar que a Lei pode ser aplicada
nesses casos de pessoas que se identificam o gênero feminino.
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No que tange ao transexual, este termo é usado para definir pessoas que não se
reconhecem com o seu gênero de nascimento, percebendo que se identificam com o
gênero oposto e com isso buscam adequar o seu corpo ao sexo de identificação.
Segundo Rodrigues e Alvarenga (2015, p. 80)
Transexual é considerado o indivíduo anatomicamente de um sexo,
porém, que acredita veemente pertencer a outro sexo. Esta crença é
tão forte que o transexual possui um desejo incessante de ter o corpo
modificado com a finalidade de ajustar-se ao verdadeiro sexo, ou
seja, ao seu sexo psicossocial.
No que se refere a transgeneridade, é aquele que se identifica com o sexo oposto
do seu nascimento, esperando ser reconhecido e aceito por esse gênero. A respeito desse
pensamento Jaqueline Gomes de Jesus diz que “Conceito “guarda-chuva” que abrange o
grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em graus diferentes, com
comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado quando de
seu nascimento.” (2012, p. 25).
Dessa forma, os transgêneros são pessoas que nascem com órgãos sexuais
femininos ou masculinos, porém possuem uma identidade de gênero oposta da que lhe é
designada.
Quanto a respeito de travesti, são pessoas que nasceram homens, porém se
reconhecem na figura feminina usando roupas e acessórios para adereçar, ou seja, tem
propensão a usar trajes femininos, independendo da orientação sexual. Segundo este
raciocínio, esclarece Elimar Szaniawski (1999, p. 52):” A travestilidade é entendida quando
as pessoas apresentam uma predisposição ao uso de trajes típicos do sexo oposto,
podendo ser pessoas heterossexuais ou homossexuais.”
Embora este termo seja considerado pejorativo ou algo que associassem a
prostituição, ou até mesmo com a questão de orientação sexual, por sempre associarem
as travestis sendo homossexuais, já houve um grande processo para a desconstrução deste
pensamento trazendo um novo significado.
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Coerente com este entendimento Rocha (2010, p.49) destaca que
O travestismo é bastante e erroneamente confundido com x’outros
estados comportamentais da sexualidade, em especial com o
homossexualismo e com o transexualismo, contudo, em nada se
confundem, enquanto o travestismo é configurado pelo simples uso
de roupas do sexo oposto, na maioria das vezes espalhafatosas, sua
satisfação está na esfera psico-social, não sexual, o homossexualismo
requer para sua configuração a atração sexual de uma pessoa por
outra do mesmo sexo biológico e o transexualismo guarda uma
discrepância entre os sexos biológicos e neural.
Em razão destas distinções relacionada a transexualidade, transgênero e travesti
podemos relacionar a aplicabilidade da Lei em casos cometidos com estes grupos em razão
de que se reconhecem e vivem de acordo com os padrões do gênero feminino, em
concórdia as partes órgãos genitais ou não e até mesmo enfrentando todo tipo de
dificuldade e preconceito que esse gênero se relaciona.
5 APLICABILIDADE DA LEI NOS CASOS DE MULHERES TRANSEXUAIS VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

A Lei Maria da Penha teve sua criação baseada em prevenir e coibir crimes de
violência doméstica e familiar cometidos contra as mulheres, criando mecanismos de
proteção e amparo legal para essas vítimas. Entretanto, fica evidente que há uma
divergência nesta lei acerca da possibilidade de aplicá-la nos casos relacionados às
mulheres transexuais, já que em seu art. 2 não há menção quanto à questão da identidade
de gênero.
Algumas mulheres transexuais, além de se identificarem com o gênero feminino, se
submetem a alterações cirúrgicas ou hormonais para alcançar características físicas do
gênero com o qual se identificam, no entanto, não se faz necessária nenhuma modificação
para que estas sejam reconhecidas como mulheres.

Ao ser mencionado no art. 5 da Lei 11.340/2006 "configura violência doméstica e
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero” por ser abordado
a questão de gênero, fica passível a aplicabilidade da lei em casos relacionados às mulheres
transexuais, levando em consideração a questão da identidade de gênero se tratar do
social, no qual é construído a partir de suas vivências e influências.
Nas palavras de David Lebetron “A condição do homem e da mulher não se inscreve
em seu estado corporal, ela é construída socialmente.” (2007, p. 66).
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Em razão dessas circunstâncias, a LMP está ligada na ideia de ser mulher definido
ou pela questão do gênero ou pelo sexo, guiando a melhor maneira para que esta seja
aplicada nesses casos relacionados a violência doméstica e familiar contra as mulheres
transexuais.
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Segundo Leite (2015, p.5) “inserem-se no gênero feminino, todas aquelas que se
comportam, sentem, pensam e reagem como mulher.” Então, o que faz jus a aplicação da
Lei é a vulnerabilidade do gênero em ser mulher, o que não relaciona ao sexo. Nesse
sentido, a Lei demonstra que para a aplicabilidade não se relaciona ao biológico, mas sim
ao gênero e o que está por trás do significado de ser mulher.
Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) temos o
quantitativo de 80 assassinatos contra travestis e transexuais em 2021, número que ainda
pode aumentar até o fim do ano. É notória a falta de amparo legal que essa categoria sofre,
em razão do preconceito firmado no Brasil, acarretando sofrimento para a comunidade
LGBTIQA+ que vivencia diariamente agressões dos mais variados tipos, simplesmente por
ser quem é.
Grande parte das travestis e transexuais sofre violência doméstica e familiar, e
merecem, de fato, a proteção que a LMP disponibiliza às vítimas, por estas serem incluídas
no gênero feminino, já que se reconhecem como tal.
A Lei Maria da Penha em seu artigo segundo traz um grande erro material em
relação à literalidade do significado da palavra “mulher”, relacionando este somente à
mulher biológica. Essa limitação acaba deixando milhares de transexuais desprotegidas e
sem o amparo legal advindo da Lei.
O termo “mulher” utilizado pelo legislador evidencia o erro material em virtude do
art. 5º desta referida Lei, que trata justamente da ação ou omissão baseada em gênero, o
que acaba denotando a divergência da palavra “mulher” nos artigos citados, sendo referida
a priori por questões biológicas e logo em seguida por gênero, ainda que não seja explícito
na lei.

Desta forma, essa proteção trazida pela LMP às mulheres transexuais é baseada no
Projeto de Lei nº 8.032/2014 proposto pela Deputada Federal Jandira Feghali, situado na
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) que tem por objetivo ampliar a
proteção trazida pela Lei para às pessoas transexuais e travestis. No presente, encontra-se
aguardando designação de Relator na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM).
Dado a aprovação da Lei, haverá uma alteração no art. 5 em seu parágrafo único que
passará a adotar esta disposição “As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual e se aplicam às pessoas transexuais e transgêneros que
se identifiquem como mulheres”
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Assim dizendo, as mulheres que se identificarem, sendo biológicas ou não, poderão
ser amparadas legalmente em via judicial, sem a necessidade de passar por cirurgias ou
até mesmo pela mudança de nome no registro civil.
Os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acabam sofrendo alterações com
o decorrer do desenvolvimento da sociedade, ocorrendo a possibilidade da ampliação da
Lei, atingindo assim essas categorias de minorias. O argumento usado para que exista essa
possibilidade é a partir da identidade de gênero, quando é levado em consideração a forma
como este indivíduo se enxerga.
Desta forma, ao ser mencionado em seu art. 5 que a violência doméstica e familiar
contra mulher baseada no gênero, há possibilidade da aplicabilidade da Lei para que as
mulheres transexuais sejam inseridas, e se beneficiem da proteção que é dada pela Lei.
Essa definição de gênero, já mencionada anteriormente, está relacionada a uma
construção social que o indivíduo percorre desde o seu nascimento, ou seja, até chegar na
sua vida adulta, passa por grandes transformações até chegar ao ponto de conseguir
definir-se, ou até mesmo entender que não existe uma definição para si.
De acordo com Ortner e Whitehead

Características naturais de gênero e processos naturais de sexo e
reprodução fornecem apenas um pano de fundo sugestivo e
ambíguo para a organização cultural do gênero e da sexualidade. O
que é gênero, o que são homens e mulheres, que espécie de relações
se obtém ou se deveria obter entre eles - todas essas noções não são
simplesmente reflexos ou elaborações a partir de “dados” biológicos,
mas são produtos de processos sociais e culturais. A própria ênfase
no fator biológico é variável nas diferentes tradições culturais;
algumas culturas afirmam que as diferenças entre machos e fêmeas
são quase totalmente baseadas na biologia, enquanto outras dão
bem pouca ênfase às diferenças biológicas, ou supostamente
biológicas. (apud, 1997, p.3).
Desta forma, fica evidente a ideia de sexo como forma biológica, e que gênero
decorre de uma construção social. Com essa diferença sendo esclarecida, nota-se que
gênero está previsto na Lei, demonstrando que a Lei é aplicada a qualquer mulher,
podendo ser aplicada a todas as que se reconhecem no gênero feminino, não somente
pela forma biológica.
6 CONCLUSÃO
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O surgimento da Lei Maria da Penha veio através de muita luta para que fossem
garantidos os direitos às vítimas de violência, iniciativa extremamente necessária, visto que
não se tinha algo que amparasse as vítimas e punisse de forma severa os culpados.
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O movimento feminista, especialmente no Brasil, foi um dos grandes fomentadores
para que fossem criados direitos que beneficiassem as mulheres. A LMP foi inserida em
nossa legislação com o intuito de proteger e prevenir violências no âmbito doméstico ou
familiar contra o gênero feminino.

Atualmente, quando nos referimos às mulheres, não falamos somente na questão
biológica, mas incluímos também aquelas que se identificam, se enxergam e se sentem
mulheres, ampliando toda uma categoria para que sejam todas beneficiadas. Desta
maneira, se faz presente o Projeto de Lei nº 8.032/2014 que proporciona a abertura para
que as mulheres transexuais e travestis, por pertencerem ao gênero feminino, sejam
beneficiadas pela LMP, utilizando a terminologia de identidade de gênero para escopo de
amparo legal.
É de suma importância que este projeto seja priorizado e levado adiante para que
pessoas transexuais e transgêneros não sofram com a subjetividade do julgador, de seus
paradigmas, achismos e crenças, para que este crime acometido contra essa categoria seja
regulamentado de fato.
Diante de uma sociedade patriarcal e machista, é notório o quanto as mulheres
sofrem com diversos tipos de violência, seja na área de trabalho, ou até ao caminhar na
rua. Não é correto afirmar que as mulheres transexuais sofrem mais, porém, além de
sofrerem tudo o que uma mulher biológica sofre, ainda lidam com a transfobia presente
na sociedade.
Nesse sentido, se compreende que a LMP deve sim amparar todas aquelas que se
identificam com o gênero feminino a fim de proteger e punir crimes contra as mulheres,
observando sempre os princípios constitucionais, enfatizando o da dignidade da pessoa
humana e o da liberdade com enfoque no art. 3 § 1 da Lei 11.340/2006 que diz que o poder
público tem o intuito de resguardar a mulher sem qualquer discriminação, o que acaba
deixando subentendido juntamente com o art. 5 da mesma Lei, a possibilidade das
mulheres transexuais obterem o amparo da LMP.
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NO DIREITO DO CONSUMIDOR, CARACTERIZADO PELO EXCESSO DE LIGAÇÃO
TELEFÔNICA NA OFERTA DE PRODUTOS
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo o estudo em face do instituto do mero
aborrecimento, no judiciário, onde empresas que praticam ofertas excessivas através de
meios telefônicos, demonstração das responsabilidades em face a está relação, os danos
causados aos consumidores equiparados, que diante desta situação necessita buscar
advogados para cessar as ofertas, pois mesmo que diante as diversas negativas de
oferecimento do produtos, os consumidores ainda continuam recebendo ligações em
insistência de oferecer os produtos e serviços prestados pelas empresas, este artigo tem o
intuito de distinguir quando ocorre o dano moral e as provas de responsabilidade civil
objetiva, requisito primordial para classificação do dano e a configuração da perca do
tempo útil como uma das hipóteses de incidência de dano moral aos consumidores
equiparados. Com base de identificação do dano moral em doutrina, jurisprudência, teses
e julgados, mecanismos pelos quais os consumidores equiparados e a sociedade em geral
possa combater as práticas e meios de correção as condutas das empresas afim de coibir
tais hábitos.
Palavras-chave: dano moral, consumidores equiparados, código de defesa do
consumidor, excesso de ofertas.
Abstract: The objective of this paper is to study in the face of the institute of mere
annoyance in the judiciary, where employers who practice excessive offers through
telephone means, demonstration of responsibilities in relation to this relationship, the
damage caused to similar consumers, which in view of this situation needs seek lawyers to
cease offers, because even in the face of various product denials, consumers still continue
to receive calls insisting on offering the products and services provided by companies, this
article aims to distinguish when moral and moral damage occurs. the evidence of objective
liability, the primary requirement for damage classification, the mechanisms to assist
consumers in this respect in the light of the site does not disturb, and the setting of waste
of time as one of the chances of incurring moral damage to similar consumers. Based on
the identification of moral damage in doctrine, jurisprudence, theses and judgments,
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means by which consumers and society in general can counter practices and means of
correcting the practices of companies in order to curb such practices.
Keywords: moral damage, equated consumers, consumer protection code, oversupply
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Aspectos Gerais da Responsabilidade Civil. 3 Pressupostos da
Responsabilidade Civil. 4 Dano Moral. 4.1 Conceito. 4.2 Reparação do Dano Moral. 5
Configuração do Mero Aborrecimento. 5.1 Teoria do Desvio Produtivo. 6 Excesso de
Ofertas Via Telefone e a Configuração do Dano Moral. 6.1 Ofertas. 6.2 Bem Jurídico
Atingido: O Tempo. 6.3 Caso Agência Nacional de Telecomunicações(Anatel)- Não Me
Perturbe! 7 Entendimento Jurisprudencial Acerca do Mero Aborrecimento. 8 Conclusão. 9
Referência.
1 INTRODUÇÃO
A relação de consumo faz parte do dia a dia do ser humano e com a modernidade
atingindo os novos meios de comunicação as ofertas vão além das propargandas.
Todas as inovações, encaram hoje um mundo com repletos conflitos entre os
consumidores e empresas que buscam novos contratos, como se não bastasse o
desconforto natural de situações de contratos consumeristas existente hoje, nos
deparamos com consumidores tendo que recorrer às vias judiciais para cessar o excesso
de ofertas a qual vem passando.
Os fornecedores de serviços e produtos investem bastante em campanhas
publicitárias a fim de angariar cliente, porém, o consumidor se ver em um labirinto do qual
não consegue sair até o ponto de restar como forma de desesperadora a buscar do
judiciário para conseguir encontrar a saída de forma definitiva desta situação, quando seu
interesse não é adquirir o serviço ou produto ofertado pelo mesmo.
É importante ressaltar que essas ofertas aparecem de formas discretas e quando o
consumidor se dá conta em um único dia este recebe muitas ligações e mensagens de
forma insistente em ofertar um serviço e diante da resposta negativa do consumidor, as
tentativas em um possível contrato não cessam, tornam-se persistente e essa situação
trouxe um reflexo aos juizados. Em várias defesas a estas situações e até mesmo em
sentença nos deparamos com a tese do mero aborrecimento também conhecido como
mero dissabor, mas com tantos direitos sendo violados aos consumidores surge a
pergunta: não seria justa uma indenização aos consumidores pelo tempo em que este
desperdiça em todas as vezes tentar dizer que não têm interesse no serviço ofertado?
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Deixando de configurar com mero dissabor ou mero aborrecimento, pois, ter que
buscar vias judiciais demonstra uma tentativa de boa-fé de sair da situação aos quais estes
se vêem reféns e estas empresas têm contestado apresentando mero aborrecimento e
muitas vezes ganham na justiça, se a justiça fecha os olhos para essas situações que só
estão crescendo, não seria uma forma de incentivar que estas empresas permaneçam
nessas práticas e incentive outros costumes do mesmo.
O presente artigo faz uma análise da responsabilidade civil, com o intuito primordial
de estabelecer os limites entre a conduta amoral e moral gerada pelo instituto do mero
aborrecimento aos consumidores que buscam o judiciário para não receber mais ofertas,
buscando evidenciar o bem jurídico ofendido com a aplicação da responsabilidade civil na
hipótese da violação do tempo útil do consumidor.
2 ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A responsabilidade civil é o meio pelo qual se impõe uma obrigação de ressarcir a
todo aquele que tenha causado a uma terceira pessoa. Conforme o disposto no artigo 186
do código civil brasileiro deu como conceito a ato ilícito: “todo aquele, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Assim, é necessário que haja o nexo causal entre a causa de ação ou omissão e a
existência do dano, sendo que este necessite ser indenizado. A responsabilidade civil é um
meio pelo qual se busca equilibrar o bem jurídico e moral do que foi violado da vítima.
Para Paulo Nader (2016, p. 34), a conceptualização é que “ A responsabilidade civil
possui significado técnico específico: refere-se à situação jurídica de quem descumpriu
determinado dever jurídico, causando dano material ou moral a ser reparado”. Logo, podese perceber que a responsabilidade civil é o meio pelo qual se origina o dever de indenizar
um dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial decorrente de uma obrigação contratual
ou legal.
Nesse sentido ao tratar sobre a responsabilidade civil o Código Civil em seu artigo
927, diz que todos que cometerem ato ilícito têm obrigação de reparar. Como o ato ilícito
é definido pelo artigo 186 do mesmo código, afirmando que: “ aquele que por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, CC, 2019).
2.1 Modalidades de responsabilidade civil
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Responsabilidade civil resume-se em uma conduta causadora da dano, praticada
de forma espontânia, a qual enseja um dever de ressarcir o que foi lesionado. Neste
contexto, há possibilidade de classifica-la em duas espécies: 1) Responsabilidade objetiva
e 2) Responsabilidade subjetiva.
2.1.1 Responsabilidade Civil Objetiva
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Na modalidade civil objetiva, não há que se falar em caracterizar a culpa do agente,
porém, é importante destacar o dever do agente em reparar o dano independente de dolo
ou culpa, isto é, irrelevante determinar se o agente agiu com dolo ou culpa, pois, o que
deve ser obrigatoriamente observado é o dever de suportar o prejuízo causado ainda que
este tenha agido sem culpa.
Neste sentido Diniz (2007, p.50): a corrente objetivista desvinculou o dever de
reparação do dano da ideia de culpa, baseando-o na atividade lícita ou no risco com o
intuito de permitir ao lesado, ante a dificuldade da prova da culpa, a obtenção de meios
para reparar os danos experimentados. Assim, o agente deverá ressarcir o prejuízo
causado, mesmo que isento de culpa.
Para Nader, há atividades no mundo dos negócios que implicam riscos para
incolumidade física e patrimonial das pessoas. Com base na culpa, tais danos ficariam sem
qualquer reparação, daí o pensamento jurídico haver concebido a teoria do risco ou
responsabilidade objetiva, para a salvaguarda das vítimas (NADER, 2016, p. 57).
A responsabilidade civil objetiva, conhecida como responsabilidade civil indireta,
pois esta não ignora o elemento culpa.
Portanto, o dever de indenizar se dará independentemente da comprovação de dolo
ou culpa, bastando que fique configurado o nexo causal daquela atividade com o objetivo
atingido.

2.1.2 Responsabilidade Civil Subjetiva
A responsabilidade civil subjetiva ao contrário da objetiva, está ligada a culpa, por
esse motivo também é conhecida como a teoria da culpa. Pois conforme Gonçalves (2012,
p. 1), se não há culpa, não há que se falar em responsabilidade, pois a prova da culpa é o
pressuposto para que o dano seja indenizável.
Cabendo o dever de indenizar a responsabilidade civil subjetiva somente quando
ocorrer culpa ou dolo do agente, se ocorrer em situação hipotética a culpa exclusiva da
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vítima, não há que se falar em indenização, se aplicando o mesmo em situações de caso
fortuito ou força maior (MACHADO, 2011, p.1).
Dessa forma, é necessária a existência da culpa, de qualquer modo, ressalvado que
na subjetiva é essencial a comprovação da culpa do agente.
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3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Para que haja a responsabilidade civil, é necessário que se configure o ato ilícito, que
ocorra uma violação ao direito que gere a obrigação de indenizar. Para que se configure o
ato ilícito é necessário que sejam analisados alguns pressupostos, para que confirme a sua
caracterização.
Para Gonçalves, existem quatro: conduta, nexo causal, culpa e dano, que serão
abordados a seguir:
Para Gonçalves, a conduta como uma ação ou omissão que qualquer pessoa pode
causar a outrem, sendo que a responsabilidade pode vir do ato próprio, de terceiros que
estejam sob a responsabilidade do agente, de danos que possam ser causados por coisa,
animais que pertençam ao agente (2016, p. 436).
No entanto, a conduta ilícita, comissiva ou omissiva, pode acarretar em dano que
deve ser reparado e Gonçalves diz: a responsabilidade pode derivar de ato próprio (art.
939,940,953 etc), de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente (art. 932) e, ainda
de danos causados por coisas (art. 937) e animais (art. 936) que lhe pertençam (2016, p.
436).
Isso demonstra que para existir o dever jurídico, o agente teria que ter causado um
ato, cujo o dano poderia ter sido evitado pelo mesmo.
O nexo causal é o liame que liga a conduta do agente ao dano causado, no qual
deverá ser provado pelo autor da demanda (DINIZ, 2006 p.109), isto é, poderão existir
casos cujo ainda que haja nexo de causalidade, não será considerado o pressuposto nexo
de causalidade ao fato, porque quando ocorrer por culpa exclusiva da vítima, culpa
comum, culpa de terceiro, caso fortuito ou motivo de força maior, excluíram o dever de
indenizar do agente.
A culpa é o elemento principal para determinar se o agente deverá ou não reparar
o dano, por esse motivo ela é dividida em duas modalidades: a culpa em sentido estrito,
que acontece sem que haja a real intenção do agente em causar algum ato lesivo, sendo
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por meio de negligência, imprudência e imperícia e a culpa em sentido amplo que ocorre
quando há dolo do agente, quando este tem a intenção em causar lesão (GONÇALVES,
2016, p 437).
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Ademais, a culpa pode ser classificada como levíssima, leve e grave, entretanto
muitos juristas entendem que o grau de culpa não seria importante para a reparação do
dano. O dano está ligado ao prejuízo, contudo nem toda norma que é violada causa dano,
e segundo Stolze dano é " a lesão a um interesse jurídico tutelado - patrimonial ou não -,
causado por ação ou omissão do sujeito infrator" (2013, p.83).
Via de regra para que haja dano a ser reparado é essencial que o ato ilícito tenha
causado uma lesão a um interesse e para Cavalieri Filho:
O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se
falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse dano. Pode haver
responsabilidade sem culpa, mas não pode responsabilidade sem dano. Na
responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de
fundamento – risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o dano constitui o seu
elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não haverá o que reparar, ainda
que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa (2000, p. 70).
4 DANO MORAL
Dentro do ambito da responsabilidade civil, enfrentando resistência até a sua efetiva
aceitação e positivação, surge a possibilidade de reparação por danos morais, consistindo
em evolução necessária para ressarcir não somente os danos patrimoniais, mas também
os extrapatrimoniais, anteriormente negligenciados.
4.1 Conceito
Os entendimentos anteriores era que apenas os danos materiais eram possíveis
medir um valor financeiro a titulo de reparação e que o dano moral por ser algo subjetivo
e dificilmente era indenizável. Por conseguinte, nos dias atuais o entendimento é visto de
outra forma e Nader (2016) traduz o novo entendimento majoritário dos danos morais
são práticas que constrangem, causa sofrimento na esfera espiritual, atingindo a honra,
nome, reputação e etc.
Conforme leciona Gonçalves (2015, p. 387):
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Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade,
como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc.,
como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e
que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
O professor Carlos Alberto Bittar, afirma que são danos morais “os relativos a
atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como ente social, ou seja, integrada à
sociedade, vale dizer, dos elementos que a individualizam como ser, de que se destacam a
honra, a reputação e as manifestações do intelecto” (BITTAR, 2014, p. 35).
Dessa forma, quando se fere o digno ser humano, malferindo sua moral, isso o
machuca e provoca mágoa, dor, raiva, grande aborrecimento e sentimentos negativos, mas
essas consequências do dano não precisam ser provadas, ou melhor, não podem ser
provadas, adequadamente.
4.2 Reparação Do Dano Moral
A doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o dano moral é algo presumido,
isto é, dispensa a prova do dano, onde basta que se apresente a ocorrência do prejuízo
para configurar o dano moral in re ipsa. Porém, não é algo consolidado, pois muitas vezes
por ser ônus do autor provar as circunstância atualmente se torna necessária a
demonstração de boa fé, mais que a própria existência de que ocorreram de fato os atos
praticados.
Um exemplo disso é que não basta que as vítimas recebam as ligações é necessário
que haja a comprovação de que tais ligações são referentes às ofertas, diante deste fato é
onde o autor pode comprovar o dano causado pela empresa, pois somente atendendo as
ligações apresentando protocolos destas ligações, nome de atendente ou até mesmo
gravações, para que se demonstre a boa fé que realmente houve excesso por parte das
empresas, não compreendendo somente em demonstrar um dano moral in re ipsa e sim
um dano moral direto.
Diante de todo exposto anteriormente, fica claro que o mero aborrecimento, deixa
de existir quando é fácil a comprovação das práticas sob a responsabilidade civil objetivas
das empresas por meio de seus colaboradores.
5 CONFIGURAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO
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Pode-se identificar que quando se fala na existência do mero aborrecimento,
existem elementos essenciais que precisam ocorrer para a devida caracterização de dano
moral aos consumidores equiparados quando falamos de excesso de oferta.
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E desta forma ocorreu, a decisão da 22ª câmera de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJ/SP), sob o registro 2019.0000222025, onde um cliente que recebia
mais de 20 ligações por dia, para oferecimento de ofertas de uma empresa de telefonia,
a entidade foi condenada a indenizar o cliente em R$ 40 mil reais. Ademais pode-se
destacar o entendimento do desembargador relator Roberto Mac Cracken que a gravidade
da conduta da empresa em face do PROCON, pois a ordem foi “totalmente desprezada e
arbitrariamente se deu continuidade à conduta destacadamente irregular e imprópria, com
evidente prejuízo do consumidor”.
5.1 Teoria do desvio produtivo
O autor Marcos Dessaune foi o precursor da teoria do desvio produtivo do
consumidor na doutrina brasileira, sendo a sua obra referência nacional e internacional
sobre o tema, analisando a teoria sob uma perspectiva de que o tempo desperdiçado
deverá ser indenizado, pois, segundo ele:
(...) na sociedade contemporânea todo fornecedor tem a grande missão
implícita de liberar o tempo e as competências do consumidor, dando-lhe,
por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições de se dedicar
àquelas atividades que, a seu juízo, conduzam à realização pessoal e à
conquista da felicidade. Caso o fornecedor, inversamente, descumpra sua
missão e a lei, forneça ao consumidor um produto ou serviço defeituoso (ou
empregue uma prática abusiva no mercado), se esquive de resolver tal
problema de consumo que criou e assim gere um evento de desvio produtivo
do consumidor, deve ser civilmente responsabilizado a indenizar o dano
existencial que causou, independentemente da existência de culpa, tanto
para compensar o consumidor prejudicado quanto para prevenir a reiteração
dessa conduta lesiva (DESSAUNE, 2017).
É indiscutível que se a indenização por desvio do tempo útil estivesse expressa em
nosso ordenamento jurídico, haveria maior segurança jurídica, mas o seu reconhecimento
independe de previsão legislativa (MELLO, 2013, p.80). Segundo Dessaune o desvio
produtivo do consumidor é definido como:
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Fato ou evento danoso que se consuma quando o consumidor, sentindo-se
prejudicado, gasta o seu tempo vital – que é um recurso produtivo – e se
desvia das suas atividades cotidianas, que geralmente são existenciais. Por
sua vez, a esquiva abusiva do fornecedor de se responsabilizar pelo referido
problema, que causa diretamente o evento de desvio produtivo do
consumidor, evidencia a relação de causalidade existente entre a prática
abusiva do fornecedor e o evento danoso dela resultante. Tal
comportamento principal do consumidor – despender tempo vital e se
desviar de atividades existenciais – viola os seus mais legítimos interesses e
configura uma renúncia antijurídica ao direito fundamental à vida, que é
indisponível, bem como uma renúncia antijurídica ao direito fundamental à
educação, ao trabalho, ao descanso, ao lazer, ao convívio social, aos cuidados
pessoais ou ao consumo – enquanto expressão individual, social ou coletiva
da liberdade de ação em geral –, dos quais ninguém poderia abdicar por
força de circunstâncias que aviltem o princípio da dignidade humana, que
apoia esses direitos. (DESSAUNE, p.68-69, 2017).
Tarcísio Teixeira (2015, p. 8) pontua que, levando em consideração que grande parte
do dia é gasto com o trabalho e com o deslocamento até ele, o pouco tempo que sobra
torna-se bastante valioso para investir no seu bem-estar:
Conclui-se, portanto, que as pessoas, a fim de investir principalmente em
qualidade de vida, necessitam cada vez de mais tempo, sendo insuficiente a
quantidade de que dispõe, consubstanciando o tempo, desta forma, em um
bem verdadeiramente escasso. Além de possuir a escassez como traço
característico, o tempo possui, ainda, outras tantas características, como a
impossibilidade de ser tocado, de ser parado e, até mesmo, de ser revertido.
A intangibilidade, a ininterruptibilidade e a irreversibilidade são
características do tempo que lhe tornam inacumulável e irrecuperável.

Desse modo, por meio da teoria do desvio produtivo, é possível pleitear reparação
pelo dano extrapatrimonial decorrente da lesão objetiva e irreversível ao patrimônio do
consumidor, tempo vital. Isso porque os problemas advindos da relação de consumo
causam prejuízo ao regular exercício das atividades existenciais do consumidor. É evidente
que o tempo útil do consumidor, vem ganhando maior tutela por parte do âmbito jurídico.
6 EXCESSO DE OFERTAS VIA TELEFONE E A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
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Os instrumentos digistais tornaram o Telemarketing um pesadelo para o
comsumidor. O excesso de ofertas, através de ligações e envio de mensagens, oferecendo
serviços, no qual os consumidores já recusaram, ocasionando um grande transtorno. Além
do excesso nas liações e mensagens, o consumidor é incomodado em horário não
comerciais, sendo importunado em ocasiões familiares e em seu descanso e também,
embora em horário comercial, o excesso leva ao transtorno na atividade laboral.
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As excessivas ligações, é situação que ultrapassa os limites do mero dissabor
cotidiano, capaz de causar intensa frustação e aborrecimento, ainda mais quando ocorre a
recusa da oferta pelo consumidor,e a empresa reitera tratamento constrangedor e
insistente, que extrapolou os limites do mero aborreciento cotidiano. O tempo perdido
pelo cliente, poderia ser utilizado em atividades próprias a edificação da personalidade,
como laser, trabalho, estudos, convivência familiar e com os amigos. Assim, subtrair esse
espaço temporal relevante a construção da personalidade gera danos morais, sendo justo
punir as empresas para que elas deixem de cometer a prática abusiva.
6.1 Ofertas
A jurisprudência majoritaria vem entendendo, atualmente, que é mero
aborrecimento levar na justiça, a simples ofertas de serviços e produtos aos consumidores,
sem que sejam levantados as questões de responsabilização civil de forma objetiva,
apontando as condutas que causam os danos, desconfigurando a aplicação do mero
aborrecimento. E para que sejam apontadas as condutas e danos causados podem ter base
com outras medidas adotadas em situações que podem ser equiparadas.
O Entendimento da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito
Federal, acordão 1277474, a oferta excessiva de produtos ou serviços, por meio de ligações
telefônica ou mensagens de texto, ao consumidor que manifesta inequivocadamente seu
desinteresse na aquisição dos bens pode gerar dano moral, ao inteferir na tranquilidade,
no sossego e na paz do destinatário.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS
EXCESSIVAS. EXPRESSA RECUSA POR PARTE DO CONSUMIDOR
COMPROVADA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra
a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a
empresa ré a cessar o envio de ligações, mensagens de texto (SMS) e e-mails
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oferecendo serviços/produtos ao autor, bem como ao pagamento de
reparação por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais). 4. Os danos
morais estão presentes em razão de o autor/recorrente ter recebido
excessivas e inoportunas ligações, mensagens telefônicas e e-mails,
concernentes à ofertas promocionais de produtos e serviços da empresa
ré/recorrida, os quais perduraram por 2 anos, mesmo após sucessivas
reclamações administrativas, havendo, na hipótese, violação à dignidade do
demandante, o que enseja dano moral indenizável." Acórdão 1277474,

07004813420208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,
Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de
julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1º/9/2020.
Portanto, a função compensatória de reparação por danos extrapatrimoniais detém
importante papel, buscando diminuir a situação de angústia dos lesionados, através de
indenização custeada pelo causador do dano.
6.2 Bem Jurídico Atingido: o tempo
Hodiernamente outra demanda que cresceu muito nos últimos anos que merece ser
estendida aos consumidores que sofrem com o excesso de ofertas. Quando configurado o
dano causado aos clientes que atendem a ligação, anotam os números que lhe foram
usamos para entrar em contato, devendo estes ser apresentados como prova, para que
sejam apontados o tempo que foi usado nas ligações todas as vezes que os consumidores
avisaram que não tinha interesse em adquirir os serviços e tais informações como já foi
mencionadas são ignoradas por parte da empresa.
6.3 Caso Agência Nacional de Telecomunicações(Anatel)- Não Me Perturbe!
Em 16 de julho de 2019, a Anatel, buscou meios de combater essas práticas voltadas
às ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações, um método que procurou
ajudar cliente desse ramo de consumo que não aguentavam mais tantas ofertas.
Consumidores que não desejam receber ligações de telemarketing de
empresas de telecomunicação já podem se cadastrar a partir desta terçafeira (16) na chamada lista de "não perturbe". O cadastro poderá ser feito
pelo site, criado pelas empresas, após determinação da Agência
Nacional de Telecomunicações(Anatel).
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https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/16/site-recebe-apartir-desta-terca-cadastro-para-lista-de-nao-perturbe-dasteles.ghtml. Acessado em 22 de setembro de 2021.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Diante desta situação, conforme o que já foi explanado, pode-se observar que ao
ocorrer a conduta de forma objetiva por parte da empresa, quando essas práticas vão além
do mero oferecimento de produtos e serviços, uma vez que os consumidores equiparados
informam que não tem interesse nos serviços ofertados.
Quando houver a boa fé do consumidor equiparado e a conduta de forma objetiva
na prática de a empresa está ciente de que tais possíveis consumidores não estão
interessados, pois em primeiros contatos tais informações já foram prestadas, porém, a
empresa ao invés de especificar que estes clientes não estão interessados e cessarem as
ligações em novas tentativas de ofertas, as empresas acabam continuando as ofertas de
maneira mais agressiva.
7 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO MERO ABORRECIMENTO
O entendimento do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ/AM), tem sido, que é ônus
do autor da demanda comprovar o dano causado, nas situações de excesso de oferta
conforme mencionado anteriormente, pode-se observar que o Tribunal acolhe o
entendimento dos pressupostos da responsabilidade, se a vítima não comprovar o dano
causado, a empresa não teria responsabilidade sobre o ato cometido.
Nesse sentido o entendimento do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, Domingos Jorge no processo 0628496-48.2013.8.04.0001:
Apelação Cível PROCESSO N. 0628496-48.2013.8.04.0001 – Manaus.
Apelante: Rayge Braga Barroso Apelado: Bruna Cristina Araujo de Oliveira
RELATOR: DESEMBARGADOR DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA. EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO – DANOS
MORAIS – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO: - Inexiste em falar em condenação por danos morais quando não
restam provados nos autos nem o ato ilícito e nem o dano experimentado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em um caso hipotético, ao qual este artigo tenta analisar são a conexão entre o
dano causado e a perca do tempo útil, onde os tribunais vêm aplicando a favor das vítimas,
pois, é importante frisar que não basta ter excesso de ligações e mensagens no celular, de
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acordo com os pressupostos é necessário comprovar a conduta do agente, tais como
protocolo de ligações, gravações e etc. A vítima por ser detentora de provar o dano, deve
se prevenir de todas as formas a eles cabíveis, pois entende-se que até por ser a parte
hipossuficiente não tem como prova que tais ligações são ou não de ofertas se o mesmo
nem se quer as atende.
Assim, como a espera em filas de bancos em tempo excedente ao desejado, é
importante levar em consideração os mesmo quesitos aplicados, que todas as vezes que
por vias próprias, através do meios de telefonias, os cliente atendem as ligações e escutam
por mais de uma vez toda as insistências de vendas e responde ao representante da
empresa que não tem interesse no produto, que não quer mais receber as ligações, por
trás de tudo isso, considera-se uma perca de tempo útil, para essas pessoas, que para
conseguir cessar essa situação se vêem refém de ter que contratar um advogado, para
buscar no judiciário as providências cabíveis e muitas vezes recebem como resposta que
não passa de um mero aborrecimento toda aquela situação, tendo que arcar com as custas
que ensejaram todas suas tentativas de reparação.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicou:

RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL. Na tormentosa questão de saber o
que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do
razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por
paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio,
insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio,
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angustia e
desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada (...) RIO DE JANEIRO. Tribunal
de Justiça. Apelação Cível n. 1996.001.04946. Relator Desembargador Sergio
Cavalieri Filho. Segunda Câmara. 10 de setembro 1996.
Contudo, pode-se observar que para o relator do processo o Desembargador Elliot
Akel que é indenizável o dano moral sério, que provoque grave perturbação nas relações
psíquicas, tranquilidade e entre outros. Meio pelo qual ainda não tem sido observado em
sua grande maioria pela Justiça devido a todos os fatores acima citados.
8 CONCLUSÃO
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Portanto, pode-se identificar que quando observado as ausências ou presenças de
requisitos que são indispensáveis para configurar a existência ou não da responsabilidade
de forma objetiva que enseja em uma reparação por danos morais, não podendo ser
aplicada a tese do mero aborrecimento ou mero dissabor, pois, diante de todas as
evidências fica claramente observado a conduta dolosa por parte de empresas. Entretanto,
é importante que quando levado o processo à justiça sejam apresentados todos os meios
possíveis ao consumidor, afim de provar que ocorre a existência de conduta dolosa e má
fé da empresa, que mesmo diante da ciência de que tais consumidores não estão
interessados em seus serviços, persistem nas ligações e mensagens para continuar as
ofertas, não restando outra alternativa a estas vítimas se não buscar o judiciário para cessar
essas condutas.
No entanto, a resposta que estes vêem da justiça é que não passa de um mero
dissabor, não caracterizando o dano moral. Porém, vale notar que quanto mais as empresas
vêem se eximindo destas responsabilidade, é uma forma de incentivo de permanência e
continuidade das práticas, não somente das empresas que já praticam como também de
outras empresas começarem a adquirir a forma de venda, já que não ocorre a
responsabilização destas perante a justiça.

Todo dano para ser responsabilizado na esfera civil é necessário atender alguns
pressupostos como mencionados no decorrer desta monografia sendo eles a conduta, o
nexo causal, culpa e próprio dano. E na existência de qualquer um desses pressupostos fica
evidenciado a caracterização do dano, por isso a importância de não apenas levar a
existência da conduta praticada pelas empresas ao judiciário, é necessário provar a
insistência e a ciência de que as pessoas não querem continuar recebendo as propostas.
Assim, como hoje já é pacificado a ideia de que a perda do tempo útil, é um dano
causado aos clientes de bancos que ficam tempo excessivo esperando, a mesma tese
deve ser aplicada para os cliente de qualquer ramo que necessitem por diversas vezes ter
que atender ligações, explicar que não tem interesse no produto, que não deseja mais
receber as ligações com ofertas e mesmo assim, as ligações continuam de forma agressiva,
restando ter que muitas vezes buscar o judiciário, contratar um advogado para obter a
decisão de que tal situação não passa de um mero aborrecimento e que não houve
nenhum dano a ser reparado.
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RESUMO: O avanço tecnológico tem propiciado inúmeras mudanças na vida da população
ao longo dos últimos anos, hoje o homem e a tecnologia tem andado lado a lado na busca
de grandes transformações, e dentre inúmeros feitos, a modernização dos sistemas de
comunicação passou a ser uma delas. Neste estudo, a internet passa a ser principal ponto
de questionamento, onde, seu acesso permitiu que inúmeros usuários passassem a ter o
livre acesso a informações de qualquer natureza e em tempo real. A resultado disso
contribuiu para a criação do que chamamos de “cibercultura”, ou seja, um ambiente virtual
onde as pessoas terão a oportunidade de não apenas compartilhar conteúdos, como
também difundir ideias, crenças e opiniões em qualquer canto do mundo. Contudo,
embora o ambiente virtual tenha concedido o livre passe para o usuário agir conforme seu
bel prazer, muito se tem ouvido falar da ocorrência de crimes contra a honra praticados
nas redes sociais, problema este na qual se debruça o presente estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Artigo científico. Normatização. Elementos. Formatação.

ABSTRACT: Technological advances have provided countless changes in the population's
life over the last few years, today man and technology have walked side by side in the
search for major transformations, and among countless achievements, the modernization
of communication systems has become one of them . In this study, the internet becomes
the main point of questioning, where its access allowed countless users to have free access
to information of any nature and in real time. As a result, it contributed to the creation of
what we call “cyberculture”, in other words, a virtual environment where people will have
the opportunity not only to share content, but also to spread ideas, beliefs and opinions in
any corner of the world. However, although the virtual environment has granted the user a
free pass to act according to his/her pleasure, much has been heard about the occurrence
of crimes against honor committed in social networks, a problem that the present study
focuses on.
KEYWORDS: Scientific article. Standardization. Elements. Formatting.
INTRODUÇÃO
O direito penal envolve o conhecimento acerca dos tipos penais e sua aplicabilidade
mediante casos concretos. É muito comum as pessoas ouvirem falar sobre crimes em
jornais e noticiários locais, contudo, grande parte desconhecem os direitos possuem
mediante a ocorrência de tais infrações em que venha a figurar na posição de vítima.
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Esses questionamentos tem se tornado muito comum nos dias de hoje,
principalmente quando tomamos conhecimento da ocorrência de crimes que tem sido
praticada em grande escala. E sobre esses crimes o presente artigo visa aprofundar seus
estudos com a apresentação e exposição de conhecimentos acerca dos crimes virtuais.
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Nesse contexto, o meio digital tem apresentado mudanças significativas na vida das
pessoas, e com o intuito de facilitar o dia a dia é muito comum que as novas tecnologias
têm propiciado a criação e o desenvolvimento de aplicativos dos mais diversos tipos e
utilidades. Além do fácil acesso a informações e conteúdos digitais, vem crescendo
também o número de pessoas que tem aderido o uso das chamadas “redes sociais”, redes
estas que fazem parte das mídias e quem possibilitam ao usuário a interação e a troca de
mensagens entre pessoas.
Contudo apesar da grande margem de liberdade que a internet confere aos seus
usuários, é muito comum e observar a ocorrência dos crimes contra a honra dentro desses
ambientes virtuais e o seu alto crescimento, que em grande parte tem gerado motivos de
grande preocupação pelos estudiosos do direito.
Ao se fazer presente uma temática de grande relevância, seu objetivo parte do
conhecimento dos crimes de calúnia, injúria e difamação, que embora muitos leitores
achem que todas essas nomenclaturas se tratem de um mesmo crime, o artigo apresentará
o contrário. Assim, a proposta é levar ao conhecimento do todos a diferença entre eles,
suas peculiaridades, diferenças, bem como exemplificação a fim de facilitar e esclarecer o
entendimento sobre a ocorrência desses crimes.
Ao conhecer cada um desses crimes, o leitor saberá em que situação poderá se
encontrar caso sua honra venha a ser atingida. E muito mais que isso, saber como proceder
na efetivação e proteção de seus direitos, levando em conta a ocorrência de grande parte
desses crimes dentro das redes sociais.
AS REDES SOCIAIS
Ao longo dos últimos anos, o mundo inteiro tem passado por uma grande evolução
tecnológica, tendo a internet como um de seus maiores destaques para o crescimento e
desenvolvimento do universo digital (ARANTES, 2017. 175-178).
O uso da internet proporcionou grandes avanços para a sociedade, e por conta
deste dinamismo, não tardou para que o Direito acompanhasse as mudanças que
aconteciam a sua volta. Hoje em dia é muito comum que as pessoas tenham acesso a leis
e jurisprudências recém-criadas para regular matéria relativas à internet e ao seu modo de
uso, não apenas para se informar, como também para saber de seus direitos e proteções
que a justiça confere aos cidadãos dentro desses ambientes virtuais.
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Neste embasamento, Torres esclarece que as mídias sociais são fundamentais para
o desenvolvimento e a aprimoramento de uma sociedade:
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Isso explica o grande sucesso das mídias sociais. Elas simplesmente
atendem ao desejo mais básico das pessoas e, ao mesmo tempo as
colocam no centro dos acontecimentos de sua tribo ou comunidade
(TORRES, 2009, p.113)
Além do fácil acesso a informações e conteúdos digitais, vem crescendo também o
número de pessoas que tem aderido o uso das chamadas “redes sociais”, redes estas que
fazem parte das mídias e quem possibilitam ao usuário a interação e a troca de mensagens
entre pessoas, e no que diz respeito a esse assunto Recuero afirma que:
Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de
pessoas, compreendido através de uma metáfora de estrutura, a
estrutura da rede social (Recuero, 2009, p.29).
Com base nesse entendimento, a rede social pode ser claramente definida como um
grupo de pessoas conectadas entre si com o intuito de criar amizades, realizar tarefas em
conjunto (como nos casos de atividades empresariais ou trabalhos de faculdade), ou para
mera troca de informações e conteúdos.
Hoje em dia é muito difícil imaginar um mundo sem internet ou redes sociais, pois
a mesma já se encontra enraizada no meio em que vivemos, não é a toa que hoje em dia
as pessoas vão criando o hábito e vendo a necessidade de estarem cada vez mais online,
sempre estando conectadas e informadas das noticias do dia a dia, dos amigos e sobre o
que acontece em todo lugar com apenas um mero e simples “toque” (SILVA, 2020. p.02).
Contudo, embora se tenha tais avanços, ainda se faz necessário maiores estudos
relativos aos crimes praticados dentro dos ambientes virtuais, buscando compreender a
forma como essas relações se desencadeiam nas redes sociais, e como o direito visa
solucionar esses problemas atualmente, e principalmente no que diz respeito aos crimes
contra a honra, modalidade muito presente entre os crimes praticados nas redes sociais
(SILVA, 2020. P. 12).
A proteção a honra é protegida pela Constituição Federal e configura sua prática
como crime sempre que houver uma conduta que venha atingir a honra objetiva ou
subjetiva, seja para ofender a dignidade pessoal da vítima ou seja para atingir sua fama
profissional, tendo muitas vezes o fim de retirar do individuo o respeito que lhe é
assegurado. Sobre esse tema A Dra. Patrícia Peck Pinheiro Assevera que:
Antigamente, quando alguém era envolvido em uma situação de
ridicularizarão de sua imagem e honra, a solução era mudar de
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cidade. Mas na era Digital, como fazer isso se o problema para na
internet, e é muito difícil tirar totalmente o conteúdo da web?
(PINHEIRO, 2018)
Isto posto, com esse posicionamento, percebe-se que nos crimes contra a honra,
seja ele praticado na internet ou não, restará ao ramo do direito penal a apuração do fato
por meio da investigação e a punição do autor do delito (CARNEIRO, 2012. P. 99).
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A INTERNET
O meio digital tem apresentado mudanças significativas na vida das pessoas, e com
o intuito de facilitar o dia a dia é muito comum que as novas tecnologias tem propiciado
a criação e o desenvolvimento de aplicativos dos mais diversos tipos e utilidades.
Desse universo de aplicativos temos de dicas de saúde até programas de
entretenimento (como no caso dos streamings) e de relacionamento. Portanto, dentro
desse contexto muitas ferramentas são criadas com o propósito de atender as expectativas
das pessoas que usam internet, baseando-se tão apenas em seus interesses.
Por se tratar de um gosto público, uma da coisas que mais deram certo ao longo
dos últimos anos foi a criação das chamadas “redes sociais”, programas estes que permitem
que o usuário ao criar seu perfil consiga encontrar amigos, conhecidos e familiares que
também tenham uma conta nesta rede. Assim, eles não apenas mantém contato, como
também podem registrar fotos, mensagens e postagens com seus amigos, além de
compartilhar conteúdos e informações de seu interesse (PINHEIRO, 2016. P. 13).
Com essa série de vantagens, a rede social atraiu os olhares de muitas pessoas,
inclusive daqueles que não tinham conhecimento básico de internet. Essa observação é
importante ser destacada, pois é muito comum ver o alto número de usuários que vem
crescendo ao longo dos últimos anos, sendo essa quantidade aumentada em razão do
público infantil (no caso das crianças que passaram a ter perfis em redes sociais) e de idosos
acima dos 60 anos.
DOS CRIMES CONTRA A HONRA
Primeiramente convém destacar que a honra é um direito inerente a todo e qualquer
ser humano, e por se tratar de algo tão importante que o estudo do direito se encarrega
de tutelar toda e qualquer violação as qualidades físicas, sociais, morais e intelectuais de
todo ser humano.
Em outras palavras, o Estado puxa para si a missão de proteger e coibir os abusos
afetos a honra, configurando tal ato como crime contra a autoimagem e a autoestima.
nesse posicionamento, Prado enfatiza:
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A honra, do ponto de vista objetivo, seria a reputação que o indivíduo
desfruta em determinado meio social, a estima que lhe é conferida;
subjetivamente, a honra seria o sentimento da própria dignidade ou
decoro. A calúnia e a difamação atingiriam a honra no sentido
objetivo (reputação, estima social, bom nome); já a injúria ofenderia
a honra subjetiva (dignidade, decoro) (NOGUEIRA, 2017. P. 116).
Ademais, a Constituição Federal de 1988 assegura a proteção do individuo contra
toda e qualquer forma que acarrete na violação de sua honra, conferindo a esse resguardo
o status de direito fundamental conforme disposto no artigo 5°, X da referida carta:
Artigo 5°: (...)
Inciso X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988. P. 13).
Visando proteger o homem contra toda forma de discriminação que pudesse
acarretar a quebra da proteção de sua subjetividade (de sua moral, costumes, crenças) que
o código penal tutelou em seu Capítulo V, Título I da Parte Especial o estudo dos crimes
contra a honra, apresentando 3 deles, sendo a calúnia, a injúria e a difamação. Muito
praticados hoje nos ambientes virtuais, vejamos o dispositivo e cada um deles de forma
minuciosa:
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa [...]
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa [...]
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. [...]
1) Calúnia:
A calúnia esta prevista no artigo 138 do código penal e pode ser entendida como a
prática de imputar falsamente um fato contra alguém, note que não basta que o sujeito
infrator minta sobre a vítima, é necessário que o fato seja uma mentira. Não é a toa que
sua configuração necessita de dolo específico, qualificando como crime a noticia falsa
transmitida com o intuito de prejudicar ou envergonhar. Segundo entendimento
apresentado por Damásio de Jesus, a calúnia é um crime formal, onde, não é necessário o
alcance do resultado esperado para a sua configuração, que é atingimento da honra
objetiva do sujeito (DAMASIO, 2007. P. 225).
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Outra informação importante acerca desta modalidade é a de que lei exige que o
fato atribuído à vítima seja definido como crime da mesma forma que o fato também deve
ser determinado, não havendo necessidade do expor minuciosamente (de maneira
detalhada) a calúnia a ponto de apresentar o dia, local e hora da ocorrência do fato
(NOGUEIRA, 2017. P. 116).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Além disso, outro requisito importante para a confirmação da ocorrência do crime
de calúnia se dá com a imputação de uma informação falsa sobre a vítima. Essa questão se
faz necessária, pois caso a informação apresentada sobre a vítima seja verdadeira aí
inexistirá a calúnia perante o caso concreto.
A respeito de sua consumação, ela ocorre no instante em que a informação é
chegada ao conhecimento de um terceiro que não seja a vítima. Assim, uma vez repassada
uma informação vista como falsa, por mais que a vítima ainda não a conheça, a calúnia foi
configurada (NOGUEIRA, 2017. P. 118).
Ademais, sobre a calúnia verbal, ela não admite tentativa, pois ou o sujeito imputa
a informação caluniosa ou não imputa. De um jeito ou de outro, uma vez imputada o crime
se encontra consumado. Por este entendimento que a doutrina não reconhece a tentativa
na modalidade de calúnia realizada verbalmente.

Apesar da calúnia verbal não admitir tentativa, a calunia escrita apresenta
entendimento diverso ao reconhecer a referida modalidade. Exemplo disso é o caso do
individuo que envia uma carta caluniosa a um terceiro e durante o envio ela é extraviada,
nesse caso, admite-se a tentativa (HUNGRIA, 2015. P. 62).
Isso ocorre, pois os estudiosos entendem que as circunstancias que impediram a
chegada da carta ao terceiro (destinatário) foram alheias a vontade do agente.
b) Difamação:
Seguindo adiante, o segundo crime contra a honra é a difamação prevista no artigo
139 do código penal. Difamar é o ato de desacreditar uma pessoa publicamente, de modo
a ferir-lhe sua reputação (DELMANTO, 2010. P. 279).
Note que o legislador visa proteger a honra objetiva. Na difamação a “honra” é o
bem jurídico protegido, sendo em outras palavras a reputação que a sociedade confere ao
indivíduo. Afirmar que João é caloteiro se configura como injúria, diferente de dizer a
várias pessoas que João não pagou “A”, “B” e “C” (seus legítimos credores) e que as dívidas
venceram, neste caso se tem um típico caso de difamação.
Mas para entender com mais calma o que é a difamação é preciso se orientar ao
fato de que sua conduta se configura no momento em que o sujeito transmite a informação
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a um terceiro sobre uma conduta praticada pela vítima que ofenda a sua reputação
(DELMANTO, 2010. P. 279).
Querem um exemplo? Imagine que João, rapaz de 25 anos, namora com Maria há
mais de 4 anos. Por morarem em uma cidade pequena onde todos se conhecem, as
pessoas da cidade acreditam que esse casal se casará em breve, sendo que o
comportamento de João é bem visto pela população. Ocorre que certo dia Raimundo
descobre que João traía Maria com algumas meninas da igreja, e ao saber deste fato
imediatamente divulga pela vizinhança. A divulgação desta noticia levou João ao término
de seu relacionamento duradouro com Maria, além de manchar a sua imagem de bom
moço a cidade (como era conhecido).
No exemplo apresentado, a noticia transmitida pelo agente (Raimundo) era
verdadeira e por ofender a reputação de João resultou em Difamação. Com isso, cabe mais
uma vez lembrar que a difamação resulta de uma informação verdadeira, diferente da
calúnia cuja informação divulgada pelo agente vem a ser falsa (PRADO, 2008. P. 233).
Assim como na calúnia, a difamação se consuma no momento em que a informação
chega ao conhecimento de terceiro que não seja a vítima.
Com relação a tentativa, em regra, ela é inadmissível nas situações que envolvam a
realização de difamação na forma oral. Todavia, essa regra admite a exceção de cabimento
quando se estiver diante de uma difamação a ser realizada na forma escrita (FARAH, 1999.
P. 60).
C) Injúria:
Seguindo adiante, temos o terceiro crime contra a honra prevista no artigo 140 do
código penal que é a injúria. O crime de injúria atinge diretamente a dignidade de uma
pessoa. O fator de diferencia o crime de injuria com relação aos crimes de calúnia e
difamação é que nos dois últimos o código penal tutela a honra objetiva, ao contrario da
injuria, cujo texto normativo se debruça na subjetividade (MIRABETE, 2006. P. 142).
A honra subjetiva é vista como toda forma de reconhecimento que o individuo tem
sobre si a respeito de seus valores e crenças. Esses atributos encontram-se enraizados em
cada ser humano e são desenvolvidos ao longo da vida.
Uma vez que a subjetividade e os aspetos mais íntimos de uma pessoa venham a
ser atacados, é necessário que a lei as proteja de tais infortúnios. Com isso, o código penal
estabeleceu em seu artigo 140 o crime de injúria, que assim como as demais modalidades
apresentadas também é conhecida por ser um crime formal. Tendo sua consumação
reconhecida no momento que a vítima passa a tomar conhecimento da imputação de
cunho ofensivo (MIRABETE, 2006. 142)
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A respeito disso, o reconhecimento da prática delituosa se configura
independentemente do fato das palavras proferidas pelo agente tenham ofendido ou não
a vítima. Aqui a doutrina abre espaço para enfatizar que a injúria pode se referir aos
xingamentos mais bobos ou simplórios até os mais pesados e de baixo calão.
Sobre a tentativa, segue a mesma regra quanto aos demais. Sendo inadmitida na
forma verbal e reconhecida quando feita pelo meio escrito.
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d) Injúria Racial:
No contexto discriminatório, a injúria racial ocorre sempre que a ofensa for dirigida
a uma pessoa, as palavras proferidas devem estar relacionadas a motivos de raça.
Geralmente, esse tipo de injúria ocorre sempre por razões preconceituosos, não podendo
ser consideradas as palavras dirigidas contra a vítima como injuria simples, não havendo,
portanto, motivos que levem a liberdade de pensamentos e expressões preconceituosas
(MIRABETE, 2008. P. 143).
Assim, sempre que o agente se dirigir a um terceiro e vir a proferir palavras de ofensa
referentes a origem, cor, etnia, religião e raça será o mesmo responsabilizado pela prática
do crime de injúria racial.

OBSERVAÇÕES ATINENTES SOBRE OS CRIMES CONTRA A HONRA
Dentre alguns aspectos pontuais importantes para serem apresentados, temos
aqueles referentes as causas especiais que excluem a antijuridicidade da conduta. O artigo
142 do Código Penal trata de três situações, vamos a elas:
A) Imunidade judiciária:
Para se adquirir esta forma de imunidade é preciso que haja a instauração de um
processo na qual constem partes, estes receberam as proteções e garantias previstas em
lei para a alegação e constatação de seus direitos em juízo (NOGUEIRA, 2017. P. 112).
Naturalmente é muito comum nas audiências de instrução e julgamento o
advogado de uma das partes fazer uso de expressões ou jargões que possam ofender ou
até mesmo incomodar a outra parte. Contudo, apesar desse entendimento, aqui as partes
possuem a referida imunidade por ter em vista o interesse maior em fazer-se valer dos
direitos e convencer o julgador sobre as questões apresentadas (DELMANTO, 2010. P.
280).
Por isso que a doutrina a chama de imunidade judiciária.
B) Imunidade Literária, Artística e Científica:
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Essa forma de imunidade diz respeito a proteção que a lei confere aos direitos
fundamentais da liberdade de expressão na esfera literária, científica e artística. Sendo
assim, caso um crítico venha a falar mal de uma obra escrita por João, não poderá o autor
entender os comentários negativos a sua obra como um crime contra a honra, pois neste
caso a liberdade de expressão é prevalecida em nosso ordenamento pátrio, garantindo
imunidade dentro de tais casos (DELMANTO, 2010. P. 279).
C) Imunidade Funcional:

A expressão “funcional” está atrelada as atividades desenvolvidas por servidores
públicos, onde, durante o exercício de suas atividades cumprem atribuições administrativas
que lhe fora atribuído.
Pode o servidor, durante o serviço, livremente expor sua opinião negativa a respeito
de algo ou alguém, de modo a acarretar em situações que aflijam a reputação da vítima e
até mesmo sua dignidade. Isso se faz possível em virtude da prevalência do interesse da
Administração Pública sobre o interesse particular (NOGUEIRA, 2017. P. 121).
A AÇÃO PENAL DOS CRIMES CONTRA A HONRA
O artigo 145 do Código Penal estabelece a regra na qual em casos que envolvam
crimes contra a honra, a ação penal será privada, podendo ajuizá-la a própria vítima ou seu
representante legal.
Apesar desta regra ser clara, a doutrina estabelece exceções, e são duas:
A primeira exceção diz respeito as situações em que além do agente infringir a
integridade da vítima afetando sua honra, também a lesiona fisicamente (o que chamamos
de injúria real com lesão corporal), neste caso, em específico a ação penal será pública
condicionada a representação, já que possui previsão legal na ocorrência de crimes de
lesão corporal de natureza leve (HUNGRIA, 2015. P. 74).
Outra exceção que vale a pena ser destacado advém dos crimes contra a honra que
são praticados contra funcionário público no exercício de suas funções (artigo 141, inciso
II), está será uma ação penal pública condicionada a representação. Porém, nem sempre o
condicionamento a representação será conferido a toda e qualquer pessoa pública, pois
nos casos de Presidentes e Chefes de Governos estrangeiros a ação penal pública será
condicionada à requisição do Ministro da Justiça (HUNGRIA, 2015. P. 74).
Apresentadas essas exceções, se faz importante apresentar também o disposto na
súmula 714 do STF que no caso de crimes contra a honra cometidos contra servidor
público, a competência virá a ser concorrente entre o ofendido (que poderá apresenta-la
mediante queixa) e o Ministério Público (pela denúncia).
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OS CRIMES VIRTUAIS:
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A internet tem tido muitos avanços ao ocupar importante papel de destaque dentro
da sociedade, especialmente com o advento das redes sociais que tem virado uma febre
entre os usuários. Porém, como um todo, o uso do ambiente virtual tem contribuído não
apenas para se conectar com outras pessoas, como também para realizar pesquisas,
desenvolver atividades rotineiras e acessar informações em tempo real (ARANTES, 2017. P.
183).

Apesar desses avanços terem contribuído de maneira significativa os meios de
comunicação e o compartilhamento de informações, muito tem sido acompanhado o
crescimento de casos envolvendo crimes de honra dentro desses ambientes virtuais. Fator
este que resultou ao longo dos últimos anos em graves consequências de natureza
psicossocial aos usuários de redes sociais, mesmo que inexistisse contato físico entre a
vítima e o agressor, nesse entendimento Terceiro descreve:
Os crimes praticados nesse ambiente digital são caracterizados pela
ausência física do agente ativo, por isso, tornaram-se usualmente
definidos como crimes virtuais, ou seja, os delitos praticados através
da internet são conhecidos como crimes virtuais, pela falta de seus
autores e seus asseclas (TERCEIRO, 2009. P. 02)
Acerca da designação que a doutrina confere sobre crimes virtuais, Rosa entende
que:
O crime virtual pode ser conceituado como a conduta que atue
contra o estado natural das transferências de dados e recursos
oferecidos por um sistema de processamento de dados, através da
transmissão de dados, armazenamento ou compilação, na sua
maneira, compreendida pelos elementos que fazem parte do sistema
de transmissão, armazenagem e tratamento de dados (ROSA, 2005.
P. 53).

Muitas dessas agressões e abusos cometidos em ambientes virtuais tem como
resultado a ampla margem de liberdade que a tecnologia tem causado na vida das pessoas,
não é a toa que hoje não só podemos acessar qualquer informação, como também
expressar livremente suas opiniões, mesmo que seu argumento venha a machucar alguém.
É nesse contexto que entram os crimes virtuais e os abusos cometidos contra a
honra, pois não se trata de algo tão simples assim. Muito se tem preocupado a onda de
ataques virtuais causados por pessoas que criam contas falsas com o intuito de disseminar
ódio, causar intrigas ou até mesmo agredir psicologicamente pessoas com palavras que
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venham a denegrir sua imagem. O ataque dos chamados “haters” tem causado
repercussão, gerado muitas discussões no âmbito jurídico acerca da proteção de usuários
de tais ataques (ARANTES, 2017. P. 184).
Nesse diapasão, o estudo sobre os crimes contra a honra foram difundidos nos
principais meios de comunicação para que muitos usuários reconhecessem a extensão
desses mecanismos de proteção. Isso se fez necessário como forma de coibir o aumento
no número de casos na internet oriundos desse tipo de violência.

Atualmente, o crescimento da segurança pública atrelada ao estabelecimento de
novos departamentos, permitiram a criação de delegacias voltadas ao combate de crimes
virtuais, objetivando a melhor forma de solucionar esses problemas que circundam a
internet no combate e diminuição dos ataques nas redes (ROSA, 2005. P. 53).
CONCLUSÃO
Os crimes contra a honra são facilmente entendidos quando apresentados dentro
de um contexto que releve a sua importância para os dias de hoje.
A internet tem facilitado a comunicação entre pessoas em qualquer canto do
mundo, hoje, com apenas um simples toque podemos enviar mensagens para parentes,
amigos e colegas em qualquer hora e lugar, esse mecanismo de grande facilitação permitiu
que a humanidade passasse por uma evolução tecnológica.
Contudo, apesar desses avanços, a febre se tornou maior com a chegada das redes
sociais, permitindo maior adesão ao numero de usuários.
Embora o uso de aplicativos e sites tenha permitido maior acesso as informações,
ainda tem aqueles que apontam o seu uso irregular para burlar e infringir leis. Dentre as
condutas tipificadas tem crescido ultimamente o numero de casos envolvendo calúnia,
injúria e difamação contra usuários.
Diante do exposto, além do breve esclarecimento dos crimes contra honra, o artigo
debruçou-se ao conhecimento e solução de estratégias que viessem a solucionar e
apaziguar a redução de casos de crimes na internet.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo tratar do controle judicial das medidas
restritivas impostas aos administrados pelas autoridades administrativas do Poder
Executivo, na tentativa de contenção do avanço das infecções provocadas pelo Coronavírus
- COVID-19 no Brasil. Nesta quadra, muitos forma os questionamentos acerca da
legitimidade dos governadores e prefeitos para regulamentar a referida matéria, e,
posteriormente, sobre a proporcionalidade e razoabilidade das restrições aplicadas. Para
tanto, analisou-se as principais decisões judiciais que solucionaram os mencionados
conflitos de interesses, sobretudo, enfatizando as divergências internas no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto a classificação das atividades e serviços
como essenciais. Ao final, ressaltando a necessidade de planejamento público para
enfretamento de crises sanitárias e calamidades públicas de forma a garantir a preservação
de direitos e estabilidade das relações sociais.
Palavras-chaves: Controle judicial; poder executivo; medidas restritivas sanitárias;
planejamento; proporcionalidade e razoabilidade.
Sumário: 1. Introdução - 2. Ato administrativo normativo - 3. Controle judicial dos atos
administrativos – 3.1. Controle judicial de atos administrativos e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade - 4. A pandemia de COVID 19 e limitações à autonomia
privada com a imposição de medidas sanitárias restritivas no exercício da competência
comum e concorrente dos entes federados – 5. Tendências jurisprudenciais relativas à
(in)admissibilidade do controle judicial dos atos administrativos restritivos para
enfrentamento da pandemia por covid-19 no âmbito do tribunal de justiça do estado de
São Paulo – 6. Conclusão - 7. Referências Bibliográfica.
1.Introdução
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A Administração Pública em sentido estrito, no exercício de sua missão
constitucional típica, compreendida em executar e cumprir atos normativos, deve
desempenhar sua função dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico
vigente. Para tanto, destaca-se a redação do caput do artigo 37 da Constituição Federal, o
qual elenca o arcabouço de normas mínimas que deve ser observado pelo administrador
pautando toda sua atuação, instituindo, assim, o regime jurídico administrativo. Segundo
Marçal Filho (2018)
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A expressão regime jurídico é utilizada para indicar um feixe de
normas dentro do conjunto total do ordenamento jurídico. Sob esse
ângulo, o regime jurídico é um subsistema normativo. Ainda, sobre o
regime jurídico de direito público, o autor define como conjunto de
normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos
vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos
direitos fundamentais (2018, p. 56-57).
A partir da instituição da separação dos poderes, consolidada em todo o texto
constitucional e ordenamento jurídico brasileiro, em razão das características republicanas,
aos poderes constituídos foi conferida margem de independência, porém, mitigada pela
teoria dos freios e contrapesos. Oportunidade em que, os poderes dentro de suas esferas
de atuação gozam de autonomia, estes têm o dever de prestar contas não apenas para a
sociedade, mas, inclusive, para os outros poderes, visando harmonizar as relações
institucionais em prol do interesse público, nos exatos moldes da redação do artigo 2.º da
Constituição da República Federativa do Brasil85.
Neste trabalho, destaca-se, prioritariamente, a possiblidade do controle judicial de
atos administrativos normativos editados pelo Poder Executivo, no contexto da pandemia
de COVID-19 e imposição de medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento
de atividades e serviços.
Partindo da perspectiva que o Supremo Tribunal Federal ratificou o exercício pleno
da competência constitucional comum e concorrente exercida pelos entes federados, na
implementação de políticas públicas de cuidados à saúde, na forma do art. 23, inciso II, da
Constituição Federal, no julgamento da ADI 6341.
Tendo em conta as restrições impostas pelos representantes do Poder Executivo,
considerando os atos normativos expedidos, os quais em períodos de agravamento das
restrições, permitiam que apenas atividades essenciais continuassem operando. Mesmo
que os decretos e demais diplomas legislativos dispusessem de um rol elencando as
85 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional – 10. ed. – Salvador: JusPODIVM,
2018. P.305-306
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atividades com caráter de essencialidade, nem sempre suficientes para aplicação das
normas aos casos concretos. Desta feita, coube ao Poder Judiciário verificar as hipóteses
de adequação das situações fáticas às normativas restritivas.
Entretanto, frente ao contexto atípico e alarmante, árdua tarefa foi desempenhada,
gerando divergências entre os membros dos Tribunais em diversos graus de jurisdição, a
exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que empreendeu esforços para
não asseverar a situação de instabilidade e insegurança.
2.Ato Administrativo

A priori, oportuno mencionar que não há consenso doutrinário sobre o conceito
de ato administrativo. Unânime quanto à finalidade, qual seja: a busca do interesse
público. Conforme Cintra (1979)
A teoria do ato administrativo constitui o problema nuclear do ato
administrativo. Apesar de sua importância capital, e talvez por isso
mesmo, entretanto, a partir da própria noção de ato administrativo,
aquela teoria continua viciada de dúvidas e incertezas de toda a
sorte, inclusive a resultante da profunda divergência terminológica
reinante na matéria (CINTRA, 1979, p. 60).
O método utilizado pela maioria da doutrina para conceituar ato administrativo
consiste na fixação do conceito do ato administrativo e acentuar-lhe o matiz de
juridicidade. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Manifestação unilateral da
vontade é, pois, elemento indispensável na conceituação do ato administrativo.86
Sendo assim, a doutrina administrativista brasileira vem buscando conceituar o ato
administrativo unilateral ou típico. A administração pratica diversos atos, mas nem todos
são considerados atos administrativos, tais como os atos regidos pelo direito privado (pois
não são sequer tidos como atos jurídicos); e os atos políticos (por não serem relativos ao
exercício administrativo).
É de suma importância frisar que nem todo ato administrativo é gerado pela
Administração Pública, e nem todo ato da Administração é ato administrativo. O ato
administrativo deve exprimir uma manifestação de vontade, e esta deve produzir efeitos
de direito, como criar, extinguir modificar direitos e obrigações. Outra característica do ato
administrativo é que este é emanado de órgão competente, ou seja, provêm do Estado, ou
de quem esteja investido em prerrogativas estatais, e deve ser exercido no uso de
86 CRETELLA JUNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. 18.ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002 p. 150.
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prerrogativas públicas, visando criar, extinguir, declarar, certificar, transferir ou modificar
direitos e obrigações.
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Ademais, conforme ensinamentos de Marçal Filho (2018) considerando a amplitude
e a heterogeneidade da atividade administrativa propiciam grande quantidade de
classificações quanto aos atos administrativos87. Portanto, para os fins perseguidos neste
trabalho, destacam-se os critérios classificatórios quanto ao conteúdo e forma de
exteriorização:
Quanto ao conteúdo, os atos administrativos podem ser normativos
e não normativos. Os normativos são aqueles orientados a
complementar um mandamento normativo estabelecido por lei,
desenvolvendo as normas que estabelecem faculdades, proibições
ou obrigatoriedades quanto à conduta futura de um ou mais sujeitos.
O exemplo é o regulamento. Os atos não normativos são aqueles que
não geram efeitos de disciplina abstrata e generalizada da conduta
futura de sujeitos. É o caso do ato de provimento de um sujeito num
cargo público (MARÇAL FILHO, 2018, p. 297).
No tocante a espécie de ato administrativo quanto a forma de exteriorização: os
decretos são atos que provém da manifestação de vontade privativa dos Chefes do
Executivo, o que os torna resultantes de competência administrativa específica88.
Portanto, cabe concluir que o chefe do Poder Executivo, no exercício da função
exclusiva de editar decretos disciplinando as atividades essenciais e restringindo a
circulação de pessoas para conter a propagação do coronavírus, está praticando um ato
administrativo de natureza normativa quanto ao conteúdo e forma.
3.Controle judicial dos atos administrativos
Inicialmente, cumpre informar que o princípio da legalidade tem origem juntamente
com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito
e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a
lei, ao mesmo tempo que o define, estabelece também os limites da atuação administrativa
87 MARÇAL FILHO, Justin Marçal. Curso de direito administrativo – 13. ed. rev., atual. e ampl..—São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018.
88 CARVALHO FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo – 28. Ed. ver., ampl. São
Paulo: Atlas, 2015. p. 136.
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que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da
coletividade.89
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Se não bastasse, imperioso salientar a ocorrência da mitigação da acepção clássica
do princípio em questão, sobretudo, em razão do neoconstitucionalismo. Nestes termos,
Marçal Filho (2018) reforça o argumento da ampliação do espectro do princípio da
legalidade:
Supera-se, aqui, a ideia restrita de vinculação positiva do
administrador à lei, na leitura convencional do princípio da
legalidade, pela qual sua atuação estava pautada por aquilo que o
legislador determinasse ou autorizasse. O administrador pode e deve
atuar tendo por fundamento direto a Constituição e
independentemente, em muitos casos, de qualquer manifestação do
legislador ordinário. O princípio da legalidade transmuda-se, assim,
em princípio da constitucionalidade ou, talvez mais propriamente,
em princípio da juridicidade, compreendendo sua subordinação à
Constituição e à lei, nessa ordem (MARÇAL FILHO, 2018, p. 114).
Em consonância com o princípio da legalidade, a inafastabilidade da jurisdição, nos
termos do artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal, constitui um dos principais
fundamentos jurídicos para o exame dos atos administrativo pelo Poder Judiciário.
Neste sentido, argumenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005) que o controle
judicial constitui, juntamente com os princípios da legalidade, um dos fundamentos em
que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se a Administração Pública à
lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotado de garantias de
imparcialidade que permitam apreciar e invalidar os atos ilícitos por ela praticados.
Para tanto, a doutrinadora assevera que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o
sistema da jurisdição una, pelo qual o Poder Judiciário tem o monopólio da função
jurisdicional, ou seja, do poder de apreciar, com força de coisa julgada, a lesão ou ameaça
de lesão a direitos individuais e coletivos, com fulcro no princípio da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5.º, XXXV, Constituição Federal). Nesta quadra a Di Pietro (2005) alerta que
qualquer que seja o autor da lesão, mesmo o poder público, poderá o prejudicado ir às
vias judiciais.90
Não se pode olvidar que, como regra, vigora a intangibilidade do mérito do ato
administrativo discricionário pelo Poder Judiciário, com fulcro na separação dos poderes.
89 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Op. Cit., p. 67. 2005
90 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Op. Cit., p. 654. 2005
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Todavia, vislumbrando aumentar o controle judicial foram criadas teorias que conferem
legitimidade para a intervenção jurisdicional provocada, quais sejam: teoria do desvio de
poder; e teoria dos motivos determinantes.
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Conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005), a teoria do desvio de poder:
tem espaço quando a autoridade usa do poder discricionário para atingir fim diferente
daquele que a lei fixou. Quando isso ocorre, fica o Poder Judiciário autorizado a decretar a
nulidade do ato, já que a Administração fez uso indevido da discricionariedade, ao desviarse dos fins de interesse público definidos em lei.
No tocante a teoria dos motivos determinantes, discorre Di Pietro nos seguintes
termos: “(...) quando a Administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato, este
somente será válido se os motivos forem verdadeiros. Para apreciar esse aspecto, o
Judiciário terá que examinar os motivos, ou seja, os pressupostos de fato e provas de sua
ocorrência.” (DI PIETRO, 2005, p. 211)
Posto isto, impende salientar que de acordo com entendimento consolidado no
âmbito dos Tribunais Superiores, com destaque para a construção jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal, cabe o controle judicial do mérito do ato administrativo
discricionário diante de atos ilegais e abusivos, textualmente:
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE
GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO
AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTROLE
DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER
JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES AGRAVO. REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de
contracautela diante da ausência de comprovação da alegada lesão
à ordem e à economia públicas. II – O Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento de que não viola o princípio da
separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato
administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. III – A
contratação administrativa para a mera alocação de mão de obra,
inclusive para o desempenho de atividades finalísticas da
administração pública, pode ser danosa ao interesse público, ferindo
os comandos constitucionais inseridos no caput e no inciso II do art.
37. Risco de dano inverso. Precedente. IV – Alegações suscitadas na
peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via
processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser
realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da
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suspensão de liminar. V – Agravo regimental ao qual se nega
provimento91. (grifo nosso)
Sendo assim, diante do quadro de edição de atos administrativos normativos, na
modalidade decreto, regulamentando medidas restritivas de circulação de pessoas,
visando o controle sanitário da pandemia de COVID-19, o Poder Judiciário foi provocado
a realizar o controle judicial destes atos normativos, precipuamente, sobre dois prismas: da
legitimidade dos chefes do Poder Executivo para impor agravos à autonomia e liberdade
individual em prol da saúde pública; e o cabimento e aplicação das limitações impostas.
3.1. Controle judicial de atos administrativos e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
De acordo com lições de Carvalho Filho (2015), os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade tem como objetivo em comum a outorga ao Judiciário do poder de exercer
controle sobre os atos dos demais Poderes92.
Por sua vez, segundo o autor o princípio da razoabilidade possui origem
jurisprudencial anglo-saxônica, conceituando razoabilidade como “qualidade do que é
razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, ainda que os juízos de
valor que provocaram a conduta possam dispor de forma diversa.”
Desta feita, o administrativista, em referência à obra de Lúcia Valle Figueiredo,
enfatiza:
A razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as situações
postas e as decisões administrativas (...) a falta de razoabilidade, na
hipótese, é puro reflexo da inobservância de requisitos exigidos para
a validade da conduta (CARVALHO FILHO, 2015, p. 41).
Conforme Germana de Oliveira Moraes (2015), em sua obra Controle jurisdicional
da administração pública, Carvalho Filho retrata que o princípio da proporcionalidade,
originário da Suíça e Alemanha, ao lado, do princípio da razoabilidade tem como um dos
principais objetivos a outorga ao Judiciário do poder de exercer controle sobre os atos dos
demais Poderes. Contudo, o mesmo autor adverte que o princípio em tela, trazido do
91 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Suspensão Liminar. Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI (Presidente). Tribunal Pleno. SL 885. Rio de Janeiro. 25/11/2015. Disponível em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=15098774&cdForo=0> acesso em:25.10.2021
92 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo - 28. Ed. ver., ampl. – São Paulo:
Atlas, 2015.
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Direito Constitucional, embora se preste a ser instrumento de controle da atividade
administrativa, sua aplicação leva em conta, repita-se, o excesso de poder93.
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Assim, de acordo com doutrina alemã, deve-se verificar se a conduta estatal, que,
eventualmente, limita ou restringe direitos fundamentais em conflito observa o princípio
da proporcionalidade, a partir do seu tríplice fundamento: “(1) adequação, significando que
o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; (2) exigibilidade,
porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou
oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor
prejuízo possível para os indivíduos; (3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as
vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens”. Trazendo para o contexto
pandêmico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade operam importante tarefa
como: “instrumentos de controle dos atos estatais abusivos, seja qual for sua natureza94.”
Tendo em conta medidas sanitárias restritivas, tendentes a limitar direitos e
garantias fundamentais dos administrados, em razão do exercício do poder de polícia e
regulamentar estatal, restando ao Poder Judiciário, em um cenário alarmante, a tarefa de
verificar se os administradores adotaram políticas públicas proporcionais e razoáveis
perante cada caso concreto em que os atos administrativos produziram seus efeitos
jurídicos. Mais especificamente, coube ao Judiciário a tarefa de assegurar a legitimidade
para edição de atos normativos por governadores e prefeitos, e, posteriormente, verificar
se as atividades e serviços realizados por particulares se enquadravam nas condições de
essencialidade descritas nos diplomas normativos, para fins de prosseguimento ou não
destes.
Nesta senda, segue trecho de voto no julgamento de agravo de instrumento de
relatoria da Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, no âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
Por primeiro, verifico que a restrição às atividades econômicas
determinadas pelo Município de Santa Branca por meio do Decreto
Municipal nº 64 de 01.06.2021, embasado nos Decretos Estaduais n.º
64.881/2020 e 64.994/2020, atende ao princípio da legalidade, vez
que inserida no âmbito da competência constitucional do Município
(art. 30, incisos I e II, da CF/1988), e como instrumento no combate e
prevenção à propagação do novo coronavírus (COVID-19), não se
93 MORAES, Germana de Oliveira apud CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administrativo – 28. Ed. ver., ampl. – São Paulo: Atlas, 2015.
94 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo– 28. Ed. ver., ampl. – São Paulo:
Atlas, 2015. p. 43.
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reveste de desproporcionalidade ou irrazoabilidade a justificar
atuação corretiva pelo Poder Judiciário. 95
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4. Da pandemia de COVID 19 e limitações à autonomia privada com a imposição de
medidas sanitárias restritivas no exercício da competência comum e concorrente dos
entes federados
Em 11 de março de 2020, foi declarada pandemia pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), em virtude da disseminação da doença provocada pelo vírus SARSCOV-II –
Coronavírus - COVID-1996.
A partir do aumento alarmante do número de infectados ao redor do mundo,
medidas estratégicas de contenção ao avanço da doença foram recomendadas pelas
autoridades sanitárias internacionais e nacionais, sobretudo, aquelas que limitavam a
circulação de pessoas, conforme recomendação n. 036, de 11 de maio de 2020, do
Conselho Nacional de Saúde97. Para tanto, o Congresso Nacional já havia editado ato
normativo instituindo estado calamidade pública em âmbito nacional, por meio do Decreto
Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020.
Com o advento da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe acerca das
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de relevância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, foram instituídas providências
restritivas sanitárias de cunho geral. Na sequência, foi editada a Medida Provisória 926, de
20 de março de 2020, alterando a redação dos artigos 3.º, caput, incisos I, II e VI, e
parágrafos 8.°, 9.°, 10 e 11, todos do referido diploma normativo, de forma a consignar, em
linhas gerais, expressamente, que somente o Poder Executivo Federal poderia estabelecer
medidas restritivas de locomoção de cunho interestadual e intermunicipal e estipulação
mediante decreto presidencial dos serviços públicos e atividades essenciais.

95 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento/ Funcionamento de
Estabelecimentos Empresariais. 2127788-31.2021.8.26.0000. Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva. Santa
Branca – São Paulo – Julgamento: 13/10/2021

96 Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Disponível em: <
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
>.
Acesso em: 31.10.2021
97
SAÚDE,
Conselho
Nacional.
Recomendação.
Disponível
em:
<https://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1163-recomendac-a-o-n-036-de-11-de-maio-de2020> Acesso em: 25.10.2021
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Neste aspecto, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi instado a se manifestar, por
meio do julgamento da ADI 6341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
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Precisamente, quanto à ADI 6341, de autoria do Partido Democrático Trabalhista –
PDT, sustentando a inconstitucionalidade formal e material dos citados dispositivos do
instrumento normativo (MP 926/2020), os quais alteraram matéria afeta à lei
complementar, haja vista que vigilância epidemiológica e sanitária estão compreendidas
no rol de atribuições do sistema único de saúde, sem prejuízo, da temática saúde ser de
competência administrativa comum previstas nos artigos 23, inciso II; art. 198, inciso I; e
200, inciso II, da Constituição de 1998, segundo o princípio do interesse. Ao final, o plenário
do STF reconheceu a presença dos requisitos de urgência e necessidade, para fins de
edição de medida provisória dispondo sobre providências na seara da saúde coletiva, da
mesma forma, que declarou a legitimidade concorrente dos Estados, Distrito Federal e
Municípios para disciplinar a referida matéria, nos moldes dos artigos 23, inciso II; e 24,
inciso XII, da Constituição Federal98.
Assim agindo, em 15 de abril de 2021, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro,
representada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle judicial de
atos administrativos normativos, ratificou os termos da medida cautelar concedida, para
declarar que prefeitos e governadores poderiam adotar medidas restritivas de
enfrentamento ao coronavírus, em decorrência do exercício da competência comum e
concorrente, de acordo com as respectivas atribuições, em observância a higidez do pacto
federativo. Logo, a contrario sensu, em tese, foram declaradas constitucionais as medidas
limitativas de locomoção de pessoas e a enumeração de serviços públicos e atividades
essenciais por meio de decretos estaduais e municipais.
5. Tendências jurisprudenciais relativas à (in)admissibilidade do controle judicial dos
atos administrativos restritivos para enfrentamento da pandemia por COVID-19 no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Superada o aspecto inicial acerca da legitimidade para imposição de medidas
sanitárias restritivas e elaboração de rol de atividades e serviços essenciais, chefes do Poder
Executivo em todo o território nacional editaram atos normativos disciplinando referidas
matérias. Mesmo assim, os respectivos diplomas não deixaram de ser objeto de
questionamentos perante o Poder Judiciário.
A título de exemplo, o Poder Executivo do Estado de São Paulo editou o Decreto n.
64.881, de 22 de março de 2020, que instituía quarentena e medidas restritivas de
circulação de pessoas, com a enumeração de atividades e serviços públicos essenciais.
98 ADI 6341, Relator Marco Aurélio DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 13/11/2020 - ATA Nº 193/2020. DJE nº 271,
divulgado em 12/11/2020.
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Posteriormente, com o recrudescimento da crise sanitária foram editados sucessivos
decretos para adequar às condições fáticas em esfera regional e local.
Desta forma, diversos atores sociais, com destaque para aqueles que defendiam a
essencialidade de suas atividades econômicas, em nome da livre iniciativa dentre outras
liberdades individuais, buscaram o Poder Judiciário para garantir o enquadramento das
respectivas atividades como essenciais, visando garantir a continuidade das suas atividades
durante o período de restrições.
Nesta esteira, os membros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram
provocados a se manifestar acerca do juízo de subsunção entre fato e norma. Em outras
palavras, os(as) julgadores(as), mais uma vez, exerceram o controle judicial de atos
administrativos normativos, e decidiram se as atividades desempenhadas pelos
administrados se enquadraram ou não no rol de atividades essenciais descritas pela
normativa.
Contudo, por se tratar de um contexto inusitado, as decisões oscilaram,
preliminarmente, quanto à possibilidade de realização de controle jurisdicional das
medidas restritivas, e, nos casos positivos, divergiam, ainda, acerca da adequação fática à
norma administrativa para fins de classificação das atividades veiculadas nos casos
concretos como essenciais ou não, nos termos propostos pelos decretos.
Por isso, a seguir, destacam-se alguns trechos de decisões judiciais prolatadas no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que prestigiam a excepcionalidade
do controle judicial dos atos administrativos normativos nos julgamentos sobre o
enquadramento de atividades essenciais, tendo como parâmetro de controle o decreto
estadual 65.545, de 3 de março de 2021, do governo do estado de São Paulo.
“O desembargador Aguilar Cortez negou pedido de uma escola de tênis para voltar
a funcionar na fase vermelha. Ele afirmou que não cabe ao Judiciário decidir qual ramo da
economia pode ou não abrir as portas, ou mesmo quais medidas profiláticas devem ser
adotadas, substituindo os gestores públicos. Segundo o magistrado, o momento exige
"medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica".99
No mesmo sentido forma as decisões adotadas “pelo desembargador Costabile e
Solimene ao negar pedido da Associação Comercial e Industrial de Taubaté para que o
99 VIAPIANA, Tábata. Órgão Especial do TJ-SP diverge sobre serviços não essenciais na fase vermelha.
2021. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2021-mar-12/tj-sp-diverge-servicos-nao-essenciaisfase-vermelha>
acesso em: 25.10.2021
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município retornasse à fase laranja do Plano São Paulo, com a reabertura de atividades não
essenciais. O magistrado afirmou que não cabe ao Judiciário governar, "senão, quando o
caso, conter abusos dos governantes". E destacou que o momento pede harmonia e
coordenação entre as ações públicas”.100
Da mesma forma, o relator, desembargador João Carlos Saletti:
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Não cabe a este relator, neste momento, em sede de liminar, analisar
a questão da motivação do novo enquadramento no Estado de São
Paulo, na fase vermelha, adotando critérios de conveniência e
oportunidade próprios do ato administrativo resultante na edição
dos decretos alusivos ao chamado Plano São Paulo, especialmente
fundados na orientação científica e técnica que os sustentam101
Entretanto, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
sustentou a possibilidade de reabertura de estabelecimentos localizados em rodovias, por
entender majoritariamente que se as medidas restritivas alcançassem os referidos
estabelecimentos feriria a proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que afetariam a
atuação dos caminhoneiros no tráfego de mercadorias e gêneros essenciais, logo, nestes
casos, concretizando o controle judicial, nos seguintes termos:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A
VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA
ESSENCIAL A ATIVIDADE, EXCLUINDO-A DA SUSPENSÃO DE
FUNCIONAMENTO. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da
Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de segurança que questionam
as medidas restritivas de direitos impostas para enfrentamento da
pandemia do Covid-19. Subsistência do interesse processual apesar
da perda
da eficácia do decreto que originalmente fundou a pretensão.
Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n.
116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à
cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários a
de postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para
pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e
para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo
o país. Alteração imposta ao Decreto Federal n. 10.282/20, que
100 Idem
101 Ibidem
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passou a considerar a atividade empresarial como essencial. Decreto
estadual que faz remissão a norma federal, que arrola diversas
atividades consideradas essenciais. Legislação estadual, nessa seara,
que não pode ser considerada isoladamente. Plano São Paulo que
não torna inútil nem desnecessário o provimento jurisdicional
almejado. Imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia.
Verificado o direito líquido e certo a ter a atividade prestada pela
impetrante reconhecida como essencial pela legislação ora em vigor
e mencionada na presente decisão, razão pela qual não pode ser
suspensa, por suposta violação à legislação estadual que trata da
quarentena imposta devido à pandemia de Covid-19. Ressalva
quanto a eventual alteração da legislação, endurecendo as medidas
restritivas até então impostas. Preliminares afastadas. Ordem
concedida, com observação.102 (TJSP; Mandado de Segurança Cível
2057602-80.2021.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data
do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)
Mandado de segurança. Impugnação ao Decreto Estadual nº
64.881/2020, que instituiu medida de quarentena no Estado de São
Paulo durante a pandemia deCovid-19, e ao Decreto Municipal nº
6.661/20 de Araras, correlato ao mesmo tema. Ato normativo com
efeitos concretos. Não aplicação do enunciado sumular nº 266 do
STF. Manutenção do interesse processual, a despeito da progressão
do impetrante à Fase Amarela do Plano São Paulo. Precedentes deste
OE. Incompetência do OE para julgar o feito em relação ao ato do
Prefeito. Autoridade não arrolada no artigo 13, I, "a", do RITJSP ou no
art. 74, III, da Constituição Paulista. Extinção parcial do feito, sem
resolução do mérito, quanto ao Prefeito e ao ato normativo por ele
editado. Restaurante localizado às margens de rodovia. Serviço
essencial, nos ditames do art. 3º, §1º, XII, XXII e XLIV, do Decreto
Federal nº 10.282/20. Obrigação de observância de todos os
protocolos e medidas de segurança relativos à quarentena, impostos
por atos normativos federais, estaduais e municipais. Garantida a
fiscalização por órgãos competentes. Ordem parcialmente concedida
para autorizar o impetrante a servir refeições para consumo no local,
102 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança Cível 2057602-80.2021.8.26.0000; Relator (a):
Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
18/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021
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com observação103. (TJSP; Mandado de Segurança Cível 210252616.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
27/01/2021; Data de Registro: 01/02/2021)
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MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. Estabelecimento à beira de
estrada fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a
caminhoneiros e viajantes. Preliminar de inadequação da via eleita
por força da Súmula 266 do STF, afastada. Inaplicabilidade da Súmula
266 do STF ao caso presente. Atividade da impetrante que é acessória
à essencial de transporte de cargas, enquadrando-se no artigo 2º, §
1º, item 6, do Decreto 64.881/20, c.c. 3º, § 1º, XXII, e § 2º do Decreto
nº 10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito
líquido e certo violado (CF, art. 5º, LXIX). Segurança concedida, com
determinação.104 (TJSP; Mandado de Segurança Cível 20549282.2021.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)
Em suma, a sequência de acontecimentos fáticos com significativas repercussões
jurídicas, demandou o exercício de tarefas hercúleas dos poderes constituídos e da
sociedade, que neste trabalho, restringiu-se à análise do controle judicial dos atos
administrativos normativos editados na pandemia por COVID-19, que apesar das
divergências e singularidades das decisões foram fundamentais para a consecução das
medidas administrativas de polícia sanitária.
6.Conclusão
Por fim, ressaltou-se a importância da temática abordada neste trabalho científico,
que, aparentemente, pode induzir o leitor à falsa percepção de que o tema debatido
pertence a uma realidade “quase distante”, e, que as medidas restritivas sanitárias para
contenção do avanço das infecções provocadas por coronavírus ficarão apenas nos livros
de história contemporânea.
103 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança Cível 2102526-16.2020.8.26.0000; Relator (a):
Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
27/01/2021; Data de Registro: 01/02/2021
104 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança Cível 2054928- 2.2021.8.26.0000; Relator (a):
Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021
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Não se desconhece que as ciências médicas e indústria farmacêutica avançaram a
passos largos, apresentando soluções preventivas e repressivas, tais como: vacinas105 e
apresentam estudos promissores para tratamentos medicamentosos106.
Porém, na oportunidade em que este artigo está sendo produzido, o contexto de
crise sanitária está longe de se encerrar. De acordo com previsão de especialistas, mesmo
com todos as conquistas, o vírus SARS-COV-II veio para ficar107, e os especialistas
divergem sobre previsão de encerramento da pandemia podendo variar em torno de um
ano a uma década108.
Durante este período de tentativas de contenção da propagação infecciosa
descontroladas em âmbito global, alguns países da Europa, como França e Reino Unido,
que flexibilizaram suas restrições sanitárias, em virtude do avanço das suas campanhas de
vacinação, já se encontram estudando a necessidade de retomada de algumas medidas
(uso obrigatório de máscara facial e ampliação do alcance do “passaporte de vacina”) frente
a crescente do número de infectados109.
O cenário não é diferente no Brasil, com o progresso das campanhas de vacinação,
estados-membros, como o Rio de Janeiro, no corrente mês de novembro de 2021,
pretendem afastar a obrigatoriedade do uso de máscara facial de proteção em ambientes
abertos110.
Sem prejuízo de novas celeumas jurídicas acerca do “passaporte de vacina”,
sobretudo, a partir do leading case, no julgamento da medida cautelar na suspensão de
tutela provisória 824 do Rio de Janeiro, o qual, recentemente, dentre outros fundamentos,
ratificou o entendimento consolidado acerca da constitucionalidade da vacinação
compulsória, ainda, em conformidade com a decisão do plenário do STF na ADI 6586, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
105 G1, Globo.com Idosa de 90 anos é a primeira ser vacina contra Covid 19 no Reino Unido. Bem Estar
- Brasil, 2020.
106 RIBEIRO, Vitor. Farmacêutica dos EUA apresenta antiviral para tratamento de Covid. Agência
Nacional. Brasília.
107 OMS, Organização Mundial da Saúde apud Site Terra. Covid-19 veio para ficar, diz OMS. Equipe Boa
saúde 2021.
108 G1, Globo.com Covid-19 quando se determina o fim de uma pandemia. Ciência e Saúde. 2021.
109 SEPULVEDA, Leticia. Países Europeus enfrentam novo aumento de casos de Covid-19. R7
Internacional
110 G1, Globo.com. Rio Flexibiliza uso de máscaras e libera boates, mas depende de alinhamento com
o estado. Rio de Janeiro. 2021
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Isso tudo para dizer que, em um primeiro momento, a situação aguda de crise
sanitária internacional se apresentou surpreendente e inesperada, principalmente, para o
Poder Público. As medidas foram adotadas em caráter emergencial em um contexto de
calamidade pública, gerando, inclusive, diversas suspeitas de práticas de desvio de
finalidade. Contudo, como todos os países terão que aprender a conviver com potenciais
ondas de infecção do novo coronavírus, as autoridades governamentais e sanitárias terão
que repensar posicionamentos sobre políticas internas e externas envolvendo saúde e
desenvolvimento socioeconômico com mais uma incógnita nesta complexa equação – o
novo vírus.
Desta feita, imperioso convocar a comunidade jurídica para fomentar o debate dos
temas propostos aqui, precipuamente, com o objetivo de conscientizar a Administração
Pública da necessidade de planejamento na implementação de políticas públicas
preventivas sanitárias e econômicas, sobretudo, vislumbrando possíveis horizontes de
calamidades públicas, sempre, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, prevenindo ilegalidades e abusos.
Se, porventura, isso não acontecer, no pleno exercício do direito de acesso à Justiça,
cabem aos administrados e demais legitimados coletivos se valerem das vias jurisdicionais,
provocando o controle judicial de atos administrativos, para coibir o provável agravamento
de um quadro de violação de direitos e instabilidade das relações sociais.
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RESUMO: O presente trabalho visa analisar o instituto do Estado de Coisas Inconstitucional
e o seu possível reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal no contexto brasileiro
através do julgamento parcial da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº347, em sede cautelar, como potencial solução para a crise enfrentada pelo Sistema
Carcerário Brasileiro. Dessa forma, a princípio busca-se esclarecer o conceito e a origem do
Estado de Coisas Inconstitucional, bem como a sua finalidade e os resultados alcançados
através da sua aplicação em outros países por uma Corte Constitucional, utilizando-se para
tanto, o Direito Comparado. Após, procura-se apresentar uma análise crítica acerca da
violação maciça de direitos fundamentais enfrentada pelos detentos no atual cenário de
crise do Sistema Prisional Brasileiro, traçando um paralelo com o referido Instituto como
uma possível solução para resgatar os direitos e a dignidade dos detentos. Desse modo, o
objetivo geral desse trabalho é demonstrar como o reconhecimento do Estado de Coisa
Inconstitucional afetou o sistema carcerário brasileiro, de forma positiva e/ou negativa. E,
para tal, foi realizada tanto uma pesquisa bibliográfica a partir de doutrinas brasileiras,
quanto uma pesquisa documental e um estudo jurisprudencial sobre o tema. Portanto,
podemos concluir que, embora a atuação da Corte Constitucional no reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional levante objeções em razão, principalmente, do caráter
abrangente das medidas que devem ser adotadas no âmbito de políticas públicas, pode
ser uma importante ferramenta para a superação de violações de direitos fundamentais
presentes no cenário atual dos presídios brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE:
ESTADO
DE
COISAS
INCONSTITUCIONAL.
DIREITOS
FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO MACIÇA DE DIREITOS. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO.
ADPF 347.
ABSTRACT: This small paper aims to analyze the Institute of Unconstitutional State of
Things and its feasible recognition by the Federal Supreme Court in the Brazilian context
through the one-sided judgment of the argument of non-compliance with the fundamental
precept Number 347 in the Precautionary Proceeding. Also as a conceivable solution to a
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crisis in the Brazilian Prison System. Thus, the research managers to elucidate the principle
as well as the concept and origin of the Unconstitutional State of Things, whereas its use
and the results achieved throughout its application in other countries by a Constitutional
Court, utilizing the so-called Comparative Law. Afterward, it will seek to exemplify a critical
analysis of the violation of this fundamental right faced by prisoners in the current crisis
scenario of the Brazilian Prison System, drawing a parallel with the analyzed institute as a
possible way to recover the rights and dignity of the prisoners. Furthermore, the general
objective of this paper is to demonstrate how to recognize the Unconstitutional State of
Things affected by the Brazilian prison system, positively and/or negatively. For example, a
bibliographical research was conducted from Brazilian doctrines, as well as documentary
exploration and a jurisprudential study on the subject. Therefore, it can be concluded that,
although the Constitutional Court's Action does not acknowledge the status of
unconstitutional matters, it raises objections to it, mainly due to the comprehensive nature
of the measures that should be adopted within the scope of public policies; however it
could also be an important tool for overcoming violations of fundamental rights.
KEYWORDS: UNCONSTITUTIONAL STATE OF THINGS. FUNDAMENTAL RIGHTS. MASSIVE
VIOLATION OF RIGHTS. BRAZILIAN PRISON SYSTEM. ADPF 347.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 BREVE E CONTEXTUALIZADO HISTÓRICO DO INSTITUTO
DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. 1.1 Conceito, Origem e Finalidade do
Instituto. 1.2 Finalidade do Estado de Coisas Inconstitucional e pressupostos para o
reconhecimento do Instituto. 1.3 O Estado de Coisas Inconstitucional e o Ativismo Judicial.
2 O ATUAL CENÁRIO DE VIOLAÇÃO DIÁRIA E GENERALIZADA DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO SISTEMA PRISIONAL BASILEIRO. 2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana. 2.2 Atual cenário de violação maciça dos Direitos Fundamentais no Sistema
Prisional Brasileiro. 3 A ADPF 347. 3.1 A proposta do PSOL. 3.2 A apreciação pelo STF e o
deferimento parcial . 3.3 Adoção e implementação das medidas estruturais deferidas pelo
STF. 3.2.1 Audiência de Custódia. 3.2.2 Descontingenciamento do Fundo Penitenciário
Nacional – FUPEN. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
O presente estudo aborda a tese do Estado de Coisas Inconstitucional, que é
uma técnica decisória adotada pela Corte Constitucional Colombiana, quando reconhece
a presença de uma violação maciça de direitos fundamentais de um número significativo
de pessoas, cujo equacionamento dependa de um conjunto complexo e coordenado de
medidas a serem adotados por diversas entidades.
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Dessa forma, considerando a gravíssima e generalizada ofensa aos direitos mais
básicos dos presos dentro das penitenciárias brasileiras em razão das condições
subumanas na qual se encontram, como a superlotação das celas, condições de
insalubridade, falta de água potável e produtos de higiene básica, comida intragável,
proliferação de doença infectocontagiosas, tortura, dentre outras violações graves e
maciças de direitos fundamentais, estuda-se a possibilidade do reconhecimento da tese
do “Estado de Coisas Inconstitucional” no âmbito jurisdicional constitucional brasileiro para
enfrentar a situação carcerária no contexto atual, assim como, busca-se uma análise acerca
da real efetividade das medidas implementadas a fim de superar tal cenário.
Embora, alguns doutrinadores discordem do exercício deste papel pelo
Judiciário, uma vez que restaria caracterizado um ativismo judicial e a sua interferência na
esfera dos outros poderes públicos, outros entendem em sentido oposto, de que é nestas
hipóteses, de proteção à dignidade de grupos vulneráveis, que o exercício do papel
contramajoritário do STF mais se legitima. Assim, defende-se que a intervenção
jurisdicional constitucional brasileira não deve limitar-se somente ao controle de
constitucionalidade dos atos normativos, devendo enfrentar também outras afrontas a
nossa Constituição.

Assim sendo, o presente estudo tem por objetivo debater acerca da
possibilidade de reconhecimento do “Estado de Coisas Inconstitucional” na jurisdição
brasileira no contexto enfrentado pelo sistema prisional brasileiro, por meio da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental n°347/2015, bem como, refletir se essa
técnica decisória e as medidas implementadas são realmente efetivas como instrumento
de superação das violações graves e sistêmicas da nossa Constituição.
Cabe destacar ainda, que as reflexões e análises trazidas com o presente estudo
são de extrema relevância tanto para o âmbito do Direito quanto para a sociedade como
um todo, tendo em vista que a falência do sistema prisional brasileiro reflete no
agravamento dos índices de criminalidade e violência social e urbana por todo o país.
Portanto, é possível concluir que o debate acerca do tema é fundamental, uma vez que,
extrapola os limites das ciências jurídicas, atingindo também todo o contexto social em
que vivemos.
Dessa forma, a fim de efetivar o presente estudo foi realizada uma pesquisa
bibliográfica e documental por meio de uma revisão literária e crítica da doutrina brasileira
no tocante ao tema abordado, análise e interpretação da nossa Carta Magna e dos direitos

385

www.conteudojuridico.com.br

e garantias fundamentais assegurados por ela, assim como, por meio de um estudo
aprofundado da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347.
1.BREVE E CONTEXTUALIZADO HISTÓRICO DO INSTITUTO DO ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIONAL
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1.1.

Conceito e Origem na Corte Constitucional Colombiana

O presente trabalho aborda o estudo do Estado de Coisas Inconstitucional, que é
uma técnica decisória de origem Corte Constitucional Colombiana, quando reconhece a
presença de uma violação maciça de direitos fundamentais de um número significativo de
pessoas, cujo equacionamento dependa de um conjunto complexo e coordenado de
medidas a serem adotados por diversas entidades.
Inicialmente, é importante destacar que o “estado de coisas inconstitucional” é um
Instituto que foi aplicado pela Corte Constitucional Colombiana. No Brasil, vem sendo
trabalhado pelo professor da UERJ Carlos Alexandre de Azevedo e, foi objeto de recente
debate na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº347 enfrentada em
sede cautelar pelo Supremo Tribunal Federal (FERNANDES, 2018,p.1695).
Conforme Fernandes (2018), a tese seria a de que o Poder Judiciário teria a
possibilidade de declarar um “estado de coisas” como “inconstitucional”, ultrapassando a
sua competência tradicional de invalidar lei ou ato normativo pela vida da
inconstitucionalidade.
Tratando especificamente do contexto colombiano, Libardo Ariza defende que há a
configuração desse Instituto nos casos de violações massivas e generalizadas de direitos
fundamentais decorrentes de deficiências nos arranjos institucionais do Estado.
O estado de coisas inconstitucional pode ser encarado como a expressão da
proteção dos direitos fundamentais em sua dimensão objetiva, uma vez que o seu
reconhecimento acarreta mandados de ações e deveres de proteção dos direitos
fundamentais pelo Estado (HERNÁNDEZ, 2003, p. 203-228)

Segundo, Dantas (2016), foram incorporadas pela jurisprudência da Corte
Constitucional Colombiana demandas estruturais semelhantes às da Corte Americana no
julgamento do caso Brown vs. Board of Education of Topeka em 1954, com algumas
modificações, tendo recebido o trataento e a denominação de estado de coisas
inconstitucional. No mencionado caso, foi decidido sobre a segregação racial no sistema
de ensino do sul dos Estados Unidos, ocasião em que a Corte proibiu a discriminação racial
em escolas públicas.
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Nesse sentido, a expressão “Estado de Coisas Inconstitucional” (ECI) teve origem na
Colômbia, quando da Sentencia de Unificación (SU-559) em 1997. No julgamento do caso,
45 professores dos Municípios de María La Baja e Zambrano tiveram direitos
previdenciários suprimidos por autoridades locais. Destarte, ao analisar a situação a fundo,
a Corte Colombiana verificou que a violação dos direito dos professores no que tange ao
descumprimento da obrigação era massiva e generalizada, alcançando um expressivo
número de professores, muito além dos autores da ação inicialmente posta a julgamento.

A época, os professores contribuíam com 5% de seus subsídios com um fundo
previdenciário (FUNDO DE PRESTACIÓN SOCIAL), sendo que os agentes públicos negavam
filiá-los ao fundo social e negavam seus benefícios, como cobertura de saúde e seguridade
social. Frente ao caso, a Corte Constitucional reconheceu que os direitos sociais básicos
não estavam sendo prestados aos 45 docentes, que entraram com o processo respectivo.
Entretanto, em notória postura, a Corte, preocupada com a situação dos professores,
constatou que o descumprimento da obrigação era generalizado e que a falha era
estrutural, prejudicando aproximadamente 80% dos professores do município. A Corte,
portanto, consignou que a violação de direitos, embora praticadas por estes municípios,
tinha origem e defeito no próprio programa nacional de distribuição de recursos públicos
para o financiamento do sistema educacional (CAMPOS, 2016).
Ainda, foi possível verificar que inércia no cumprimento da obrigação não deveria
ser atribuída a um único órgão estatal, vez que apresentava natureza estrutural, na medida
em que era relacionada a uma deficiência da própria política geral de educação. Assim,
tendo sido reconhecida uma violação generalizada de direitos dos indivíduos e a existência
de falhas estruturais nos órgãos estatais, a Corte Constitucional Colombiana decidiu em
favor não apenas dos demandantes e nem contra somente os réus do referido processo,
mas também em favor de todos aqueles em situação similares, dirigindo ordens em face
de todas as autoridades e entidades públicas cujas ações seriam necessárias para corrigir
as falhas sistêmicas detectadas.

Posteriormente, o instituto do Estado de Coisa Inconstitucional foi utilizado para
afastar a mora no pagamento de pensões, assegurar melhorias do sistema carcerário do
país, em favor de defensores dos direitos humanos, determinar a convocação de concurso
de notários e na dramática situação das pessoas desalojadas em razão da violência no país
(CAMPOS, 2016).
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Ainda, ressalta-se que a Corte Constitucional Colombiana reconheceu a presença
do ECI em outras oportunidades além da situação de absoluta ausência de cobertura
previdenciária de professores públicos e as demais, destacando-se, segundo Dantas (2016):
“a violação maciça ao direito de petição dos segurados da
Previdência Social pela não apreciação de requerimentos
administrativos ou apresentação de respostas padrão sem análise
dos pedidos lesões aos direitos à saúde, integridade física e psíquica,
vida e dignidade dos detentos recolhidos em prisões superlotadas e
negação dos direitos à moradia, ao trabalho, saúde, alimentação e
educação da população vítima de deslocamento forçado em virtude
dos conflitos armados.”
Conforme prediz Campos (2016, p.129):
“A Corte Constitucional identificou que o quadro de superlotação das
penitenciárias colombianas implicava a violação massiva dos direitos
à dignidade humana, à vida, à integridade física, à família, à saúde,
enfim, a amplo conjunto de direitos fundamentais. A violação
massiva, pode-se se dizer, estava dirigida à Constituição como um
todo.”
No caso da declaração do ECI em relação ao Sistema Carcerário Colombiano, na
Sentencia T – 153, de 1998, relativo ao quadro de superlotação das penitenciárias e da
elevada incidência de violência, o que não contribuía para a ressocialização dos detentos,
conforme Campos (2015):
“A execução dessas ordens não alcançou, todavia, grande sucesso.
Os principais defeitos acusados foram a pouca flexibilidade das
ordens, especialmente, em face dos “departamentos” locais, e a falta
de monitoramento, pela própria corte, da fase de implementação da
decisão. O erro da corte foi acreditar que sua autoridade contida nas
decisões, por si só, seria suficiente para que os órgãos públicos
cumprissem efetivamente com as medidas ordenadas. A corte pouco
se preocupou com a real impossibilidade de as autoridades públicas
cumprirem as ordens. Faltou diálogo em torno de como melhor
realizar as decisões, não tendo sido retida jurisdição sobre a execução
das medidas. A corte não voltaria a cometer esses erros no caso
igualmente relevante do deslocamento forçado de pessoas em razão
da violência urbana do país.”
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No caso do deslocamento forçado de pessoas, segundo Campos (2015):
“O caso do deslocamento forçado de pessoas em decorrência do
contexto de violência na Colômbia, decidido na Sentencia T-025, de
2004, é o mais importante do gênero. O deslocamento interno
forçado de pessoas é um fenômeno típico de países mergulhados em
violência, como é o caso da Colômbia. As pessoas são forçadas a
migrar dentro do território colombiano, obrigadas a abandonar seus
lares e suas atividades econômicas porque as ações violentas de
grupos como as Farc ameaçam suas vidas, a integridade física das
famílias, não havendo segurança ou liberdade nesses contextos.
Todavia, a sociedade civil e as autoridades públicas colombianas, por
muitos anos, simplesmente ignoraram as condições às quais se
submetiam essas pessoas durante e após os deslocamentos.
Na Sentencia T-025, de 2004, a corte examinou, de uma vez, 108
pedidos de tutelas formulados por 1.150 núcleos familiares
deslocados. A maior parte dessa população era composta por
mulheres cabeças de família, menores, minorias étnicas e idosos.
Essas pessoas não gozavam dos direitos de moradia, saúde,
educação e trabalho. A corte conclui estarem presentes os principais
fatores que caracterizam o Estado de Coisas Inconstitucional e
formulou remédios não só em favor dos que pleitearam as tutelas,
mas também das outras pessoas que se encontravam na mesma
situação. Acusando a precária capacidade institucional dos outros
poderes para o desenvolvimento, implementação e coordenação das
políticas públicas necessárias, e sem exercer diretamente as
competências desses poderes, a Corte Constitucional: declarou o
Estado de Coisas Inconstitucional; exigiu atenção orçamentária
especial ao problema; determinou que fossem formuladas novas
políticas públicas, leis e um marco regulatório eficiente para proteger,
para além dos direitos individuais dos demandantes, a dimensão
objetiva dos direitos envolvidos. As ordens foram flexíveis e dirigidas
a um número elevado de autoridades públicas e, dessa vez, surtiram
bons efeitos práticos porque a corte dialogou com os outros poderes
e a sociedade sobre a adequação das medidas durante a fase de
implementação. A manutenção da jurisdição sobre o caso fez toda a
diferença, comparado ao caso do sistema carcerário.”
No caso do deslocamento forçado de pessoas em razão da violência generalizada
nas ruas, assim entendeu a Corte, a propósito:
“Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas
inconstitucional respecto de la situación de la población
internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación
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de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue
expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la
condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples
derechos. En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia
de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento
forzado, es el elevado volumen de acciones de tutela presentadas por
los desplazados para obtener las distintas ayudas y el incremento de
las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente
acción de tutela, confirma ese estado de cosas inconstitucional y
señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de
la población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional
y que las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos.
En cuarto lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos
no es imputable a una única entidad. En quinto lugar, la vulneración
de los derechos de los desplazados reposa en factores estructurales
enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales
se destaca la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas
y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial
dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la
evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud
del problema frente a la capacidad institucional para responder
oportuna y eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará
formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional
relativo a las condiciones de vida de la población internamente
desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las
territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de
adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas.”
Conforme Fernandes (2018), no primeiro caso (do sistema carcerário), a corte
adotou posição de “supremacia judicial” e fracassou. No segundo, (do deslocamento
forçado de pessoas), porque partiu para o diálogo institucional, acabou promovendo
vantagens democráticas e ganhos de efetividade pratica de suas decisões, contribuindo
realmente para melhoria da situação.
Assim, conclui Fernandes (2018, p.1702):
“A conclusão é de que o Estado de Coisas Inconstitucional declarado
pela Corte Constitucional Colombiana não surtiu o efeito desejado
no caso do sistema carcerário, mas em caso posterior, a corte
identificou o insucesso, diagnosticou os erros e avançou para uma
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nova postura, menos arrogante, mais dialógica e, portanto, mais
factível ao sucesso.”
1.2. Finalidade do Estado de Coisas Inconstitucional e Pressupostos para o
reconhecimento do Instituto
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Pode-se dizer que propor a aplicação do ECI é defender a intercessão judicial no
ciclo das políticas públicas. Portanto, esse é o principal aspecto do ECI: uma corte, quando
declara a vigência do ECI, afirma a si mesma a legitimidade para interferir na agenda
política e nos processos de concepção, implementação e abalançamento das políticas
públicas, quando isso se mostrar indispensável para a superação de quadros de “violação
massiva e sistemática de direitos fundamentais” (BRASIL. STF, 2015).
Conforme Campos (2016, p.58):
“Muitas vezes, e iniciativas administrativas para cumprimento dos
comandos legais em favor da realização de direitos constitucionais,
porém o resultado é pífio, revelando-se a insuficiência na proteção
estatal. A omissão não seria tanto por conta da falta de lei, e sim da
ausência de estrutura apta a tornar realidade os comandos legais, o
que resulta, em última análise, na insuficiência da atuação da norma
constitucional de direitos regulada e cuja concretização se impõe.”
Nesse sentido, o compromisso ético do juiz constitucional se traduz em não
permanecer indiferente e imóvel frente a diversas situações de falhas estruturais, inércia
dos poderes estatais, ou ainda insuficiência das ações promovidas, que se inter-relacionam
lesando de maneira grave, permanente e contínua numerosos direitos inerentes os ser
humano.
Conforme Dantas (2016), além dessa função, a superação da situação de
inconstitucionalidade requer a expedição de ordens de execução complexas, mediante a
qual o Juiz da causa instrui diversos órgãos a agirem coordenadamente para
protegerem toda a população afetada.
Segundo Fernandes (2018, p.1695):
“Certo é que o estado de coisas inconstitucional pode ser observado
quando se verifica a existência de um quadro de violação
generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, causado pela
inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades
públicas em modificar determinadas conjunturas, de modo que
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apenas transformações estruturais da atuação do Poder Público bem
como a atuação e uma pluralidade de autoridades podem modificar
a situação inconstitucional.”
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Nesse sentido, Instituto do Estado de Coisa Inconstitucional tem como finalidade
a construção de soluções estruturais voltadas a superação do(s) quadro(s) de violação
massiva de direitos constitucionais (CAMPOS, 2016, p.98).
Conforme Carlos Alexandre de Azevedo Campos preconiza em sua obra “Estado
de Coisas Inconstitucional” (2016, p.96):
“O reconhecimento da ECI busca conduzir o Estado a observar a
dignidade da pessoa humana e as garantias dos direitos
fundamentais uma vez que esteja em curso graves violações a
esses direitos por omissão dos poderes públicos. O juiz depara-se
com uma realidade social necessitada de transformação urgente.”
Desta forma, para o professor Carlos Alexandre de Azevedo Campos a Corte
Colombiana tem feito uso desse instrumento para a proteção da dimensão objetiva dos
direitos fundamentais, utilizando-o para declaração da própria deficiência ou imperfeição
de leis e políticas públicas, suas formulações e implementações, que gerem a violação
massiva de direitos fundamentais
Assim, pode-se dizer que a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional
por uma Corte significa que esta deixa de limitar-se apenas ao papel de garantidora de
direitos fundamentais em casos particulares e assume a função de formular ou contribuir
com a definição de políticas públicas e de assegurar sua implementação e o controle de
sua execução, buscando superar o quadro de massiva violação de direitos fundamentais.
Nessa medida, além de atuarem como direitos de defesa do cidadão contra o
Estado exigem que este empreenda um conjunto de ações administrativas e legislativas
para assegurar a efetiva proteção dos direitos fundamentais. Nesse contexto, a declaração
de estado de coisas inconstitucional pela Corte Constitucional corresponde ao papel que
o juiz constitucional está cada vez mais sendo chamado a cumprir, o de garante da
dimensão objetiva dos direitos fundamentais em uma sociedade democrática e pluralista
(HERNÁNDEZ, 2003, p. 207).
Para Fernandes (2018), as sentenças estruturais, próprias do Estado de Coisas
Inconstitucional, no sentido de conterem ordens flexíveis e sujeitas a monitoramento,
buscam promover a colaboração harmônica e deliberativa entre os poderes em torno de
um objetivo comum: superar o quadro de inconstitucionalidades.
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Ainda, conforme Campos (2015):
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“quando uma Corte declara o Estado de Coisas Inconstitucional, a
corte afirma existir quadro insuportável de violação massiva de
direitos fundamentais, decorrente de atos comissivos e omissivos
praticados por diferentes autoridades públicas, agravado pela inércia
continuada dessas mesmas autoridades, de modo que apenas
transformações estruturais da atuação do Poder Público podem
modificar a situação inconstitucional. Ante a gravidade excepcional
do quadro, a corte se afirma legitimada a interferir na formulação e
implementação de políticas públicas e em alocações de recursos
orçamentários e a coordenar as medidas concretas necessárias para
superação do estado de inconstitucionalidades.”
Nesse sentido, a Corte Constitucional, se encontra diante do fenômeno do
litígio estrutural, que é caracterizado pelo alcance a número amplo de pessoas, a várias
entidades e por implicar ordens de execução consideradas complexas. Assim, para
enfrentar litígio dessa magnitude, juízes constitucionais devem fixar “remédios estruturais”,
voltados ao redimensionamento dos ciclos de formulação e execução das políticas
públicas, o que não seria possível por meio das soluções mais ortodoxas (tradicionais),
(FERNANDES, 2018, p.1696).
Ainda, segundo Fernandes (2018, p.1696), “ao adotar tais remédios as Cortes
cumprem dois objetivos principais: superar bloqueios políticos e institucionais e aumentar
a deliberação e o diálogo sobre causas e soluções do ECI”.
Dessa forma, conforme preconiza Campos (2015), para obter resultados
positivos por meio da declaração do ECI por uma Corte Constitucional deve-se observar
que:
“Depois de formuladas e implementadas as medidas pelos poderes
políticos, a corte deverá monitorar e avaliar os resultados, mantendo
um “colóquio contínuo” sobre as práticas adotadas, por meio,
principalmente, de audiências públicas, com a participação dos
órgãos estatais envolvidos e parcelas interessadas da sociedade civil.
Não se trata, portanto, de “corrigir a incompetência dos outros
poderes”, mas de promover diálogos democráticos entre os poderes
e a sociedade em torno das melhores soluções. As sentenças
estruturais, próprias do ECI, em conterem ordens flexíveis e sujeitas a
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monitoramento, buscam promover a colaboração harmônica e
deliberativa entre os poderes em torno de um objetivo comum:
superar o quadro de inconstitucionalidades. Portanto, não há
supremacia, subjetivismo ou arbítrio judiciais, e sim diálogos e
cooperação institucionais.”
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Nesses termos, conforme preceitua Fernandes (2018, p.1697):

“As Cortes engajam em uma espécie de ativismo judicial estrutural
justificado pela presença de bloqueios políticos e institucionais. O
Estado de Coisas Inconstitucional, é sempre o resultado de situações
concretas de paralisia parlamentar ou administrativa sobre
determinadas matérias. Nesse cenário de falhar estruturais e
omissões legislativas e administrativas, a atuação ativista das Cortes
acaba sendo o único meio, ainda que longe do ideal em uma
democracia, para superar os desacordos políticos e institucionais, a
falta de coordenação entre órgãos públicos, temores de custos
políticos, “legislative blindspots”, sub-representação de grupos
sociais minoritários ou marginalizados.”
Ainda, conclui Campos (2015):
“O ECI tem potencial para contribuir à proteção de minorias
vulneráveis e à solução de problemas estruturais que impliquem
realidades inconstitucionais de violação a direitos fundamentais.
Ainda que a expressão tenha sido elaborada pela CCC, as sentenças
estruturais não são novidades, tendo alcançado sucesso em países
como Estados Unidos, Canadá, Índia, África do Sul e Argentina.”
Cabe destacar que a Corte Constitucional Colombiana determinou três
pressupostos essenciais para a configuração do ECI, conforme Azevedo (2015):
“no plano dos fatos, viger uma realidade manifesta de violação
massiva e sistemática de diferentes direitos fundamentais;
no plano dos fatores, a situação inconstitucional decorrer de
ações e omissões estatais sistêmicas (falhas estruturais, máxime
de políticas públicas), e se perpetuar ou mesmo agravar-se em
razão de bloqueios políticos e institucionais persistentes e,
aparentemente, insuperáveis; no plano dos remédios, ante as
394

www.conteudojuridico.com.br

causas estruturais, a superação do quadro exigir medidas não
apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade desses (remédios
ou sentenças estruturais).”
Neste sentido, Campos (2015), defende:
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“A conjugação dos dois primeiros pressupostos revela, de forma
inequívoca, a objetividade e excepcionalidade do ECI. O dever de
observância dos dois pressupostos, como condição da declaração do
ECI, exclui a vagueza e fluidez do instituto, e elimina o risco de
ubiquidade apontado pelos autores. Não será qualquer violação de
direitos que justificará o manejo da técnica pelo STF, mas apenas
aquela que, de forma objetiva, se manifestar generalizada,
sistemática, e for relacionada a um estado permanente de inércia
estatal e flagrante incapacidade institucional. Deve pressupor
ausência de políticas e programas públicos minimamente capazes de
superar, gradativamente, o quadro de violação endêmica de direitos
humanos.”

Ao julgar o caso do deslocamento forçado de pessoas, a Corte Constitucional
Colombiana elencou os seguintes requisitos, necessários à configuração dessa situação: (i)
a violação massiva e generalizada de vários direitos constitucionais que afetam um
número significativo de pessoas; (ii) a prolongada omissão das autoridades no
cumprimento de suas obrigações de garantia desses direitos;(ii) a adoção de práticas
inconstitucionais, como a incorporação de ações judiciais como parte do procedimento
exigido para a garantia dos direitos violados;(iii) a não expedição de medidas legislativas,
administrativas ou orçamentárias.
Segundo Carlos Alexandre Campos Azevedo (apud Fernandes, 2018, p.1696),
seguindo os parâmetros desenvolvidos pela Corte Constitucional Colombiana, os
pressupostos para o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional são:
“(i) Plano dos fatos: a constatação de um quadro não simplesmente
de proteção deficiente, e sim de violação massiva, generalizada e
sistemática de direitos fundamentais, que afeta a um número amplo
de pessoas; (ii) Plano dos Fatores: a falta de coordenação entre
medidas legislativas, administrativas, orçamentárias e até judiciais,
explicitando uma verdadeira “falha estatal estrutural”, que gera tanto
a violação sistemática dos direitos, quanto a perpetuação e
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agravamento da situação; (iii) Plano dos Remédios: a superação
dessas violação de direitos exige a expedição de remédios e ordens
dirigidas não apenas a um órgão e sim a uma pluralidade destes,
sendo necessárias mudanças estruturais, novas políticas públicas ou
o ajuste das existentes, alocação de recursos e etc.”
Pois bem, a partir desses julgamentos paradigmas, Carlos Alexandre de
Azevedo Campos, Professor-Adjunto da UERJ, explica quais são os pressupostos para a
configuração do Estado de Coisas Inconstitucional:
“A descrição dessas sentenças revela haver três pressupostos
principais do ECI. O primeiro pressuposto é o da constatação de um
quadro não simplesmente de proteção deficiente, e sim de violação
massiva e generalizada de direitos fundamentais que afeta a um
número amplo de pessoas. Para além de verificar a transgressão ao
direito individual do demandante ou dos demandantes em um
determinado processo, a investigação da Corte identifica quadro de
violação sistemática, grave e contínua de direitos fundamentais que
alcança um número elevado e indeterminado de pessoas. Nesse
estágio de coisas, a restrição em atuar em favor exclusivamente dos
demandantes implicaria omissão da própria Corte, que deve se
conectar com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais.
O segundo pressuposto é o da omissão reiterada e persistente das
autoridades públicas no cumprimento de suas obrigações de defesa
e promoção dos direitos fundamentais. A ausência de ou falta de
coordenação entre medidas legislativas, administrativas e
orçamentárias representaria uma “falha estrutural” que gera tanto a
violação sistemática dos direitos, quanto a perpetuação e
agravamento da situação. Não seria a inércia de uma única
autoridade pública, e sim o funcionamento deficiente do Estado
como um todo que resulta na violação desses direitos. Além do mais,
os poderes, órgãos e entidades em conjunto se manteriam omissos
em buscar superar ou reduzir o quadro objetivo de
inconstitucionalidade. O terceiro pressuposto tem a ver com as
medidas necessárias para a superação do quadro de
inconstitucionalidades. Haverá o ECI quando a superação de
violações de direitos exigir a expedição de remédios e ordens
dirigidas não apenas a um órgão, e sim a uma pluralidade destes. O
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mesmo fator estrutural que se faz presente na origem e manutenção
das violações, existe quanto à busca por soluções. Como disse
Libardo José Arida, ao mal funcionamento estrutural e histórico do
Estado conecta-se a adoção de remédios de “igual ou similar
alcance”. Para a solução, são necessárias novas políticas públicas ou
correção das políticas defeituosas, alocação de recursos,
coordenação e ajustes nos arranjos institucionais, enfim, mudanças
estruturais.”
1.3 O Estado de Coisas Inconstitucional e o ativismo judicial
Conforme Barroso (2015, p.476), em regra, a Corte Constitucional desempenha
dois papéis distintos e contrapostos. O primeiro é um papel contramajoritário, exercido em
defesa da Constituição, da proteção das regras que sustentam a democracia e dos direitos
fundamentais. Isso significa que, agentes públicos que não foram eleitos pela população
democraticamente, como é o caso dos juízes e Ministros do STF, podem sobrepor a sua
razão à dos tradicionais representantes da política majoritária.
Além disso, existe um segundo papel, que pode ser denominado como
“representativo”. Trata-se, do atendimento por parte do Tribunal de demandas sociais e
anseios políticos que não foram satisfeitos a tempo e a hora pelo Congresso Nacional.
Nesse sentido, segundo Barroso (2015, p.477). “todos esperam que o STF faça valer o
direito constitucional, que não deve ficar à disposição dos detentores momentâneos do
poder”.
Ainda, pode-se dizer que existe um terceiro papel a ser exercido pelas Cortes
Constitucionais, denominado “papel iluminista”. Segundo Fernandes (2018, p.1717), diz
respeito ao papel das Cortes de promover, em situações excepcionais, “certos avanços
civilizatórios e empurrar a história”, em nome de valores racionais. Em que pesem não
serem decisões que representem a maioria da população, elas são necessárias para a
concretização de direitos fundamentais, sobretudo à luz de discriminações e preconceitos
eventualmente vigentes.
Ressalta-se, que conforme salientado por Barroso (apud. Fernandes, 2018,
p.1717), esse papel iluminista deve ser exercido com grande autocontenção e percimônia,
tão somente em situações excepcionais, de modo que não há uma defesa de uma atuação
iluminista irrestrita, mas sim emoldurada por limitações internas presentes no próprio
ordenamento, pelos Direitos Humanos e, ainda, pelo próprio movimento dialético que
possibilitou a atuação da Corte em primeiro lugar.
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Através do estudo do tema, sabe-se que o reconhecimento do Estado de Coisas
Inconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro no julgamento da ADPF 347
desencadeou uma série de discussões polêmicas acerca do tema, questionando-se a
legitimidade da Suprema Corte no exercício desse papel contramajoritário, bem como o
ativismo judicial.
De acordo com Giorgi e Faria (2015), a declaração do ECI ameaça a efetividade
da Constituição e dos direitos fundamentais, ao passo que as cortes não possuem
competência para corrigir a incompetência dos poderes políticos e decisões da espécie
podem, simplesmente, não ser cumpridas.
Nesse sentido, ao invés de deixar os demais poderes estatais, como o Executivo e
o Legislativo, decidir “se” e “quando” devem dirigir esforços normativos e orçamentários
para superar o quadro de violação, as Cortes, reconhecendo a ausência de políticas
públicas ou sua insuficiência ante as necessidades sociais, declaram o ECI atraindo para si
o impulso e a supervisão das medidas necessárias a fim de superar o quadro de
transgressões de direitos.
Para Streck (2015), devemos ter receio desse fenômeno denominado Estado de
Coisas Inconstitucional, isto porque, seguindo essa ideia fluída, genérica e líquida, tudo
pode virar inconstitucionalidade. Assim, diante do tamanho da crise que nosso país
enfrenta, não só no âmbito do Sistema Carcerário, mas englobando todos os aspectos do
país, como a economia, a política, os aspectos sociais e ambientais, deveríamos temer “uma
ação para declarar a inconstitucionalidade... do Brasil.”
Para o referido autor, este Instituto configura-se como mais uma forma de justificar
o “ativismo judicial” disfarçado, de modo que abre precedentes para que o Judiciário possa
exercer uma atribuição que não possui legitimidade conforme nossa Constituição. Isto
porque, a atuação do Judiciário visando obrigar os Poderes à implementação das medidas
estruturais deferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento cautelar da
ADPF 347, configura uma intervenção do Judiciário nos poderes atribuídos ao Poder
Executivo e Legislativo conforme nossa Carta Magna.
Nesse sentido, Streck (2015), “a partir de um juízo político ou moral (ou econômico),
o que não é inconstitucional em nosso país? O problema reside nos efeitos colaterais. O
risco de uma decisão desse porte. Como em uma epidemia, a ADPF 347 é o “paciente zero”.
Em contrapartida com a visão do escritor, como visto anteriormente no estudo do
tema, pode-se dizer que a declaração do ECI exige determinados pressupostos, como a
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violação massiva e sistemática de diversos direitos fundamentais decorrentes de ações e
omissões estatais sistêmicas.
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Para Dantas (2016), embora essas decisões sejam consideradas ativistas, é
importante destacar que elas normalmente não envolvem grandes questionamentos
acerca da existência ou conteúdo dos direitos fundamentais em disputa. Na maioria dos
casos, a grande questão jurídica é saber como concretizar direitos em face da reiterada
inércia e omissão estatal.
Ainda, conforme prediz Campos (2015):
“Além de excepcional, o ECI não favorece unilateralismos judiciais. O
terceiro pressuposto deixa claro que nada pode ser resolvido pelo
Judiciário isoladamente. Ao contrário, é próprio do ECI que a solução
seja perseguida a partir de medidas a serem tomadas por uma
pluralidade de órgãos. Por meio de ordens flexíveis, nas quais não
consta a formulação direta das políticas públicas necessárias, o
tribunal visa catalisar essas medidas, buscar a superação dos
bloqueios políticos e institucionais que perpetuam e agravam as
violações de direitos. O ECI funciona como a “senha de acesso” da
corte à tutela estrutural: reconhecido o ECI, a corte não desenhará as
políticas públicas, e sim afirmará a necessidade urgente que
Congresso e Executivo estabeleçam essas políticas, inclusive de
natureza orçamentária.”
Dessa forma, em consonância com o pensamento do professor Carlos Alexandre de
Azevedo podemos dizer que existem limites para decisões estruturais como esta, de modo
que somente são cabíveis em casos de reiterada inércia ou omissão pelo Poder Público,
nos quais haja urgência de medidas mais incisivas para proteção dos direitos fundamentais
inerentes aos indivíduos. Ainda, tendo em vista os pressupostos exigidos para a prolação
das decisões estruturais, temos que elas não são cabíveis quando a situação for passível
de ser resolvida mediante uma decisão simples, conforme Dantas (2016), “exigindo, ainda,
certo grau de consenso sobre os direitos objetos das ações e a observância de critérios de
subsidiariedade e proporcionalidade.”
Ainda, conforme Barroso (2015, p.477):
“O constitucionalismo democrático se funda institucionalização da
razão e da correção moral. Isso significa que uma decisão da corte
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suprema, para ser inquestionavelmente legítima, deverá ser capaz de
demonstrar: (i) a racionalidade e ajustiça do seu argumento, bem
como (ii) que ela corresponde a uma demanda social objetivamente
demonstrável.”
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Por fim, em relação às críticas ao ECI em razão da violação a Separação dos
Poderes conclui Campos (2015):

“Primeiramente, partem de uma concepção estática do princípio, de
poderes não só separados, como distantes e incomunicáveis. As
pretensões transformativa e inclusiva da Carta de 1988 requerem, ao
contrário, um modelo dinâmico, cooperativo de poderes que, cada
qual com as ferramentas próprias, devem compartilhar autoridade e
responsabilidade em favor da efetividade da Constituição. Em
segundo lugar, ainda que se reconhecesse como plenamente vigente
esse modelo estático de poderes que se excluem funcionalmente,
circunstâncias próprias do ECI — violação massiva de direitos
fundamentais e bloqueios políticos e institucionais — configuram
motivos suficientes à flexibilização, nos casos concretos e sob o
ângulo de princípios de moralidade política, razões de separação
ortodoxa de poderes. Pensar de modo diverso equivale a tolerar
situações de somatório de inércias, de paralisia dos três poderes em
desfavor da realização efetiva de direitos fundamentais.”
2. O ATUAL CENÁRIO DE VIOLAÇÃO DIÁRIA E GENERALIZADA DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO SISTEMA PRISIONAL BASILEIRO
2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e Direitos dos Presos
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1º consagra o Estado
Democrático de Direito, responsável pelo estabelecimento de princípios e garantias
individuais, consagrando principalmente os direitos fundamentais dos homens. O princípio
da Dignidade da Pessoa Humana é um princípio absoluto que está previsto no inciso III do
mencionado artigo, como um valor fundamental inerente ao nosso Estado Democrático de
Direito. Nesse sentido, Barroso (2015, p.284), “O constitucionalismo democrático tem por
fundamento e objetivo a dignidade da pessoa humana.”
Ressalta-se que a dignidade da pessoa humana não se restringe apenas a forma
principiológica, uma vez que constitui um valor fundamental. Isto porque, a dignidade da
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pessoa humana funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento
normativo para os direitos fundamentais, constituindo, na verdade, parte do conteúdo dos
direitos fundamentais. Nesse sentido, conforme Barroso (2015, p.285):
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Os princípios operam como fonte direta de direitos e deveres quando
do seu núcleo essencial de sentido se extraem regras que incidirão
sobre situações concretas. Por exemplo: o conteúdo essencial da
dignidade humana implica a proibição de tortura, mesmo em um
ordenamento jurídico no qual não exista regra expressa impedindo
tal conduta. Já no seu papel interpretativo, o principio da dignidade
da pessoa humana vai informar o sentido e o alcance dos direitos
constitucionais.
Para Barroso (2015, p.286), para chegarmos a um conceito jurídico acerca da
dignidade da pessoa humana, devemos observar três elementos que integram o conteúdo
minimalista acerca da dignidade, o primeiro o valor intrínseco de todos os seres humanos,
assim como a autonomia de cada indivíduo limitada por algumas restrições legítimas
impostas a ela em nome de valores sociais ou interesses estatais que representam o valor
comunitário.
Nesse sentido, no plano jurídico o valor intrínseco da dignidade da pessoa humana
está na origem de uma série de direitos fundamentais como, o direito à vida, direito à
igualdade, direito à integridade física, direito à integridade moral e psíquica, sendo que em
cada um desses domínios temos uma complexidade de repercussões e uma extensão de
outros direitos ou situações jurídicas que se correlacionam ou decorrem deles. Como por
exemplo, menciona Barroso (2015, p.287):
a) direito à vida: todos os ordenamentos jurídicos protegem o direito
à vida. Como consequência, o homicídio é tratado em todos eles
como crime. A dignidade preenche, em quase toda sua extensão, o
conteúdo desse direito. Não obstante isso, em torno do direito à vida
se travam debates de grande complexidade moral e jurídica, como a
pena de morte, o aborto e a eutanásia; b) direito à igualdade: todas
as pessoas têm o mesmo valor intrínseco e, portanto, merecem igual
respeito e consideração, independentemente de raça, cor, sexo,
religião, origem nacional ou social ou qualquer outra condição. Aqui
se inclui a igualdade formal, o direito a não ser discriminado
arbitrariamente na lei e perante a lei, assim como o respeito à
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diversidade e à identidade de grupos sociais minoritários. Nesse
domínio temos temas controvertidos como ações afirmativas em
favor
de
grupos
sociais
historicamente
discriminados,
reconhecimento das uniões homoafetivas, direitos dos deficientes e
os índios; c) direito à integridade física: desse direito decorrem a
proibição de tortura, do trabalho escravo ou forçado, as penas cruéis
e o tráfico de pessoas. É aqui que se colocam debates complexos
como os limites às técnicas de interrogatório, admissibilidade da
prisão perpétua e regimes prisionais; d) direito à integridade psíquica
e moral: nesse domínio estão incluídas a privacidade, a honra e a
imagem. Muitas questões intrincadas derivam desses direitos da
personalidade, nas suas relações com outros direitos e situações
constitucionalmente protegidas. Têm sido recorrentes e polemicas as
colisões entre a liberdade de expressão, de um lado, e os direito à
honra, à privacidade e à imagem de outro.
Nesse sentido, dentro da vertente do Direito Penal, temos que o princípio da
dignidade da pessoa humana funciona como mentor e vetor de muitos outros princípios
que regem a matéria penal, como por exemplo, o princípio da individualização da pena, da
responsabilidade pessoal e da limitação das penas. Todavia, o que vemos hoje no âmbito
criminal, principalmente no tocante a situação carcerária do país, é que esse valor
fundamental muitas vezes é desrespeitado pelo próprio Estado, que, na realidade, possui
o Poder-Dever de, além de garanti-lo, colocá-lo em vigor e exigir o seu cumprimento.
Importante destacar, que o que torna os seres humanos seres singulares e que os
difere dos demais seres vivos e das coisas, é a dignidade, adquirida a partir da nossa
capacidade intelectual, sensibilidade e capacidade de comunicação através da linguagem,
gestos e expressões fisionômicas. Nas palavras de Kant, “as coisas têm preço, mas as
pessoas têm dignidade, um valor que não têm preço”.

Em contrapartida, no que diz respeito à situação dos detentos no país, temos que
esse valor fundamental, e todos os seus desdobramentos, não têm sido observados pelo
próprio Estado. Pelo contrário, como mencionado anteriormente e reforçado agora,
inexiste omissão constitucional no que tange aos direitos dos presos, uma vez que, a
Constituição determina expressamente diversos direitos e deveres atribuídos a esse grupo,
sendo que, na realidade, o que ocorre é uma omissão institucional por parte do Estado,
incapaz de dar efetividade a esses direitos e garantias fundamentais preconizados por
nossa Carta Magna.
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Ressalta-se, ainda, que essa omissão estatal se traduz em uma série de violações
diárias e generalizadas aos direitos fundamentais dos detentos dentro dos sistemas
carcerários espalhados pelo país. Assim, enquanto caberia ao Estado um papel de
garantidor desses direitos e garantias fundamentais consagrados pela nossa Carta Magna,
o que se percebe, na prática, é que o descumprimento e o desrespeito à dignidade da
pessoa humana, e demais valores fundamentais, é ainda mais intenso por parte do Estado.
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Nas palavras de Greco (2014 p. 103):
O descumprimento, pelo delinquente, do “contrato social” parece
despertar a fúria do Estado, que passa a tratá-lo com desprezo,
esquecendo-se de que é portador de uma característica indissolúvel
da sua pessoa, vale dizer, a sua dignidade.
Ainda, no tocante a legislação brasileira, mormente através da Lei de Execução
Penal (Lei 7210 /84), temos diversos direitos assegurados aos presos, dentre os quais
merecem destaque: a assistência material, tendo o preso direito à alimentação, vestuários
e instalações; assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreendendo o
atendimento médico, farmacêutico e odontológico, feito dentro do local de cumprimento
da pena ou, na falta de estrutura, garantida a sua realização em local adequado; além das
assistências jurídica, educacional e religiosa.
Em síntese, o Estado deve fornecer ao preso, ainda que privado de sua liberdade
e direitos políticos, a assistência necessária e condições básicas para assegurar-lhe a
dignidade e para que tenha garantido os direitos mínimos inerentes a todos os seres
humanos. Dessa forma, constitui responsabilidade do Estado o dever de assistência ao
egresso visando ressocializá-lo e reintegrá-lo à sociedade quando estiver em liberdade.
Além disso, temos os direitos sociais assegurados pelo art. 6º da Constituição
Federal, que compõe o seguinte rol: direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho,
à moradia, ao lazer, à segurança, à assistência aos desamparados. Portanto, trata-se de um
dever social atribuído ao Estado, a fim de atingir aos objetivos da pena, devendo ser
garantido aos egressos condições dignas de sobrevivência, bem como o acesso à justiça,
à saúde, à educação, e ao trabalho, quando condenado em cumprimento de pena privativa
de liberdade.
Ocorre que, não obstante o reconhecimento expresso destes direitos como o
mínimo necessário a uma existência digna, essas garantias não alcançam as penitenciárias,
carentes de cuidados médicos necessários, de acesso à educação e ao trabalho, e
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principalmente, de segurança, sendo frequentes os casos de violência prisional em que os
encarcerados sofrem com espancamentos, doenças e abuso sexual. Ainda, temos que tais
direitos são constantemente violados pelo Estado, tendo em vista ainda que, o Estado
insere indivíduos em um ambiente insalubre e superlotado, com condições de higiene
inadequadas e com acesso precário e limitado à saúde, sendo até mesmo propício a
proliferação de doenças infectocontagiosas.
Assim, a fim e corroborar todo o exposto conclui Sarmento (2015) que, em
regra, as sanções são cumpridas em condições incomparavelmente mais gravosas do que
aquelas admitidas pela nossa ordem jurídica, presentes na Lei de Execução Penal e
consentâneas a nossa ordem constitucional.
2.2 Incompatibilidade do Sistema Carcerário com a nossa ordem jurídico constitucional
A Constituição Federal, em seu artigo 5°, consagra a garantia fundamental da
proibição de aplicação de tortura e tratamento desumano ou degradante, sendo também
assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Não apenas no rol de direitos
fundamentais, mas como fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos no
artigo 1°, inciso II e III, da Constituição, estão importantes garantias ao cidadão, como a
cidadania e a dignidade da pessoa humana.
Todavia, nos deparamos diariamente com uma situação completamente diversa
no atual cenário carcerário brasileiro, com celas superlotadas, pessoas dormindo umas em
cima das outras, falta de acesso à educação, saúde e justiça, higiene e alimentação
inadequada, proliferação de doenças, dentre outras violações de direitos, sem garantir o
mínimo necessário para um tratamento humano, bem como sem assegurar o respeito à
integridade física e moral e o acesso ao exercício de sua cidadania.
Conforme salientado na inicial da ADPF 347 (BRASIL. STF, 2015), intitulada pelo
PSOL e assinada por renomados juristas brasileiros, as prisões brasileiras são consideradas
“verdadeiros infernos dantescos”, onde se vê as seguintes situações: celas superlotadas,
imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável,
temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos, homicídios
frequentes, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos, praticadas tanto
por outros detentos quanto por agentes do Estado, ausência de assistência judiciária
adequada, bem como de acesso à educação, à saúde e ao trabalho. Ainda, enfatiza o fato
de as instituições prisionais estarem dominadas por facções criminosas, sendo comum
encontrar, em mutirões carcerários, presos que já cumpriram a pena e poderiam estar
soltos há anos.
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Ainda, em relação à crise enfrentada pelo Sistema Prisional brasileiro, de acordo
com os dados do Banco Nacional de Monitroramento dos Prisões (BNMP), do Conselho
Nacional de Justiça, a população carcerária contava com 812.564 mil presos, sendo que,
41,5% (337.126 mil) são presos provisórios.
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Segundo Sarmento (2015), a Constituição Brasileira padece de graves problemas
de efetividade, mas em nenhum outro campo a distância entre as promessas generosas da
Constituição e a realidade é maior ou mais abissal. De modo que não há, talvez, desde a
abolição da escravidão, maior violação de direitos humanos no solo nacional, tratando-se
da maior e mais grave afronta a Constituição que tem lugar hoje em nosso país.
Este cenário implica a violação de diversos preceitos fundamentais da
Constituição de 1988: o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), a
proibição da tortura, do tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, inciso III) e das
sanções cruéis (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”), assim como o dispositivo que impõe o
cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
a idade e sexo do apenado (artigo 5º, inciso XLVIII), o que assegura aos presos o respeito
à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX) e o que prevê a presunção de não
culpabilidade (artigo 5º, inciso LVII), os direitos fundamentais à saúde, educação,
alimentação apropriada e acesso à Justiça.
Além disso, conforme consta da inicial da ADPF 347, outro fator que contribui
para a superlotação é o uso abusivo da prisão provisória. Segundo relatórios do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, 41% dos presos brasileiros estão nessa condição, o que
caracteriza a banalização da adoção da medida constritiva antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, evidenciando-se uma “cultura do encarceramento”.
Cabe destacar que, a privação da liberdade constitui medida excepcional de
restrição de direitos, de modo que as prisões cautelares devem sempre ser usadas
criteriosamente quando necessária e de acordo com a lei.
Conforme Pacelli (2018, p.437):
Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia
acauteladora há de ser tomada como exceção, cumprindo interpretar
os preceitos que regem de forma estrita, reservando-a a situações
em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos,
especialmente aqueles prontos a colaborarem com o Estado na
elucidação do crime.
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Ademais, destaca-se que há violação ainda do Pacto Intramericano no que
tange a inobservância da realização de audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas
da prisão em flagrante, tendo em vista que estão obrigados juízes e tribunais, observado
o artigo 7º, item 5 da Convenção Interamericana de Direitos:
“Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por
lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo
razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que
assegurem o seu comparecimento em juízo.”
Conforme expõe Greco (2014), o cárcere brasileiro foi analisado pelo comitê de
Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes
da ONU, em razão da inobservância de tratados internacionais sobre direitos humanos
ratificados pelo país – Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e
outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção
Interamericana de Direitos Humanos.

Segundo o relatório do Subcomitê de Prevenção à tortura (SPT), foi constatado
que as condições dos presídios brasileiros, como a superlotação das celas, a insalubridade
e a falta de higiene adequada, além da ausência de serviços básicos e de assistência médica
necessária, e, em especial, a violência entre os detentos e os relatos de abusos sexuais,
configuram uma pena de tratamento cruel e desumano para os condenados.
Nesse sentido, Greco (2014, p.210):
O relatório do comitê da ONU contra a tortura conclui pela
superlotação dos presídios brasileiros, ausência de comodidade e
falta de higiene das prisões, falta de serviços básicos e de assistência
médica adequada e, em especial, pela violência entre os detentos e
pelos abusos sexuais.
Ainda, no relatório do SPT (Relatório contra a tortura, 2012, p.96), foi apontada a
superlotação em quase todos os estabelecimentos prisionais, destacando-se que se faz
necessária a imposição de medidas alternativas à privação de liberdade como forma de
desafogar o sistema carcerário. Todavia, tal conduta não é adotada por parte dos
magistrados no Brasil, sendo observada a falta de aplicação de penas alternativas à pena
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privativa de liberdade, estabelecimentos prisionais superlotados, e uma população
carcerária cada vez mais crescente.
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Por fim, conforme explicitado na inicial da ADPF 347, a União estaria
contingenciando recursos do Fundo Penitenciário – FUNPEN, deixando de repassá-los aos
Estados, apesar de encontrarem-se disponíveis e serem necessários à melhoria do quadro.
Dessa forma, o contingenciamento de recursos do FUNPEN e o excesso de rigidez e de
burocracia da União para liberação de recursos aos demais entes federativos revela-se
afrontoso à dignidade humana de centenas de milhares de pessoas evidenciando, dentre
outras violações mencionados anteriormente, o “estado de coisas inconstitucional”.
3. A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL nº347
3.1 A proposta do PSOL
Em maio de 2015, o Partido Socialista e Liberdade (PSOL) ajuizou Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) pedindo que o STF declare que a
situação atual do sistema penitenciário brasileiro viola preceitos fundamentais da
Constituição Federal, mormente direitos fundamentais dos presos.

De acordo com Fernandes (2018), na petição inicial foi alegado que o sistema
penitenciário brasileiro vive um verdadeiro “Estado de Coisas Inconstitucional”. A petição
inclusive apontou os pressupostos já abordados na presente monografia que caracterizam
o fenômeno, quais sejam, a violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, a
inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a
conjuntura e a situação estrutural que exige a atuação de mais de um órgão, de uma
pluralidade de autoridades para ser sanada.
Salienta-se que a ação foi proposta contra a União e os Estados, sendo que na
inicial os juristas requereram ao Supremo Tribunal Federal que determinasse à União e aos
Estados que tomassem uma série de providências no intuito de sanar as lesões aos direitos
dos presos.
Na petição inicial da ADPF 347, proposta pelo PSOL, postulava-se o deferimento
de uma liminar para que fosse determinado aos juízes e Tribunais as seguintes medidas
cautelares:
a)que lançassem, em casos de decretação ou manutenção de prisão
provisória, a motivação expressa pela qual não se aplicam medidas
cautelares alternativas à privação de liberdade, estabelecidas no art.
407

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

319 do CPP; b) que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos
Civis e Políticos e 7.5 da Convenção lnteramericana de Direitos
Humanos, realizassem, em até 90 dias, audiências de custódia,
viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade
judiciária no prazo máximo de 24 horas, contadas do momento da
prisão; c) que considerassem, fundamentadamente, o quadro
dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de
implemento de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o
processo de execução penal; d) que estabelecessem, quando
possível, penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a
reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais
severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo; e) que
viessem a abrandar os requisitos temporais para a fruição de
benefícios e direitos dos presos, como a progressão de regime, o
livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando
reveladas as condições de cumprimento da pena mais severas do que
as previstas na ordem jurídica em razão do quadro do sistema
carcerário, preservando-se, assim, a proporcionalidade da sanção; e
f) que se abatesse da pena o tempo de prisão, se constatado que as
condições de efetivo cumprimento são significativamente mais
severas do que as previstas na ordem jurídica, de forma a compensar
o ilícito estatal. Requeria-se, finalmente, que fosse determinado: g)
ao CNJ que coordenasse mutirão carcerário a fim de revisar todos os
processos de execução penal, em curso no País, que envolvessem a
aplicação de pena privativa de liberdade, visando a adequá-los às
medidas pleiteadas nas alíneas "e" e "f"; e h) à União que liberasse as
verbas do Fundo Penitenciário Nacional - Funpen, abstendo-se de
realizar novos contingenciamentos. (FERNANDES, 2018, p.1697).

Já no mérito, além da confirmação das medidas cautelares, foi requerido em
caráter definitivo:
a) haja a declaração do “estado de coisas inconstitucional” do
sistema penitenciário brasileiro;
b) seja determinado ao Governo Federal a elaboração e o
encaminhamento ao Supremo, no prazo máximo de três meses, de
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c) o aludido plano contenha propostas e metas voltadas,
especialmente, à (I) redução da superlotação dos presídios; (II)
contenção e reversão do processo de hiperencarceramento existente
no país; (III) diminuição do número de presos provisórios; (IV)
adequação das instalações e alojamentos dos estabelecimentos
prisionais aos parâmetros normativos vigentes, no tocante a aspectos
como espaço mínimo, lotação máxima, salubridade e condições de
higiene, conforto e segurança; (V) efetiva separação dos detentos de
acordo com critérios como gênero, idade, situação processual e
natureza do delito; (VI) garantia de assistência material, de segurança,
de alimentação adequada, de acesso à justiça, à educação, à
assistência médica integral e ao trabalho digno e remunerado para
os presos; (VII) contratação e capacitação de pessoal para as
instituições prisionais; (VIII) eliminação de tortura, maus-tratos e
aplicação de penalidades sem o devido processo legal nos
estabelecimentos prisionais; (IX) adoção de providências visando a
propiciar o tratamento adequado para grupos vulneráveis nas
prisões, como mulheres e população LGBT;
d) o plano preveja os recursos necessários à implementação das
propostas e o cronograma para a efetivação das medidas;
e) o plano seja submetido à análise do Conselho Nacional de Justiça,
da Procuradoria Geral da República, da Defensoria-Geral da União,
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do
Conselho Nacional do Ministério Público e de outros órgãos e
instituições que desejem se manifestar, vindo a ser ouvida a
sociedade civil, por meio da realização de uma ou mais audiências
públicas;

f) o Tribunal delibere sobre o plano, para homologá-lo ou impor
providências alternativas ou complementares, podendo valer-se do
auxílio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça;
g) uma vez homologado o plano, seja determinado aos Governos
dos estados e do Distrito Federal que formulem e apresentem ao
Supremo, em três meses, planos próprios em harmonia com o
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nacional, contendo metas e propostas específicas para a superação
do “estado de coisas inconstitucional” na respectiva unidade
federativa, no prazo máximo de dois anos. Os planos estaduais e
distrital deverão abordar os mesmos aspectos do nacional e conter
previsão dos recursos necessários e cronograma;
h) sejam submetidos os planos estaduais e distrital à análise do
Conselho Nacional de Justiça, da Procuradoria Geral da República, do

Ministério Público da respectiva unidade federativa, da DefensoriaGeral da União, da Defensoria Pública do ente federativo, do
Conselho Seccional da OAB da unidade federativa, de outros órgãos
e instituições que desejem se manifestar e da sociedade civil, por
meio de audiências públicas a ocorrerem nas capitais dos respectivos
entes federativos, podendo ser delegada a realização das diligências
a juízes auxiliares, ou mesmo a magistrados da localidade, nos termos
do artigo 22, inciso II, do Regimento Interno do Supremo;
i) o Tribunal delibere sobre cada plano estadual e distrital, para
homologá-los
ou
impor
providências
alternativas
ou
complementares, podendo valer-se do auxílio do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional
de Justiça;
j) o Supremo monitore a implementação dos planos nacional,
estaduais e distrital, com o auxílio do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de MedidasSocioeducativas do Conselho Nacional
de Justiça, em processo público e transparente, aberto à participação
colaborativa da sociedade civil.” (BRASIL. STF, 2015).
3.2 A apreciação pelo STF e o deferimento parcial
Conforme o informativo 798 (BRASIL, STF, 2015), que explicita a decisão cautelar
da ADPF n°347, o Plenário do STF reconheceu que no sistema prisional brasileiro realmente
há uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos. As penas privativas de
liberdade aplicadas nos presídios acabam sendo penas cruéis e desumanas. Diante disso,
o STF declarou que diversos dispositivos constitucionais, documentos internacionais (o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros
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Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de
Direitos Humanos) e normas infraconstitucionais estão sendo desrespeitadas.
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Ainda, foi afirmado pela Suprema Corte que os cárceres brasileiros, além de não
servirem à ressocialização dos presos, fomentam o aumento da criminalidade, pois
transformam pequenos delinquentes em "monstros do crime". Nesse sentido, a prova da
ineficiência do sistema como política de segurança pública está nas altas taxas de
reincidência, sendo que o reincidente passa a cometer crimes ainda mais graves
(FERNANDES, 2018, p.1698).
Além disso, segundo Fernandes (2018), o STF entendeu que a responsabilidade
por essa situação deve ser atribuída aos três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário),
tanto da União como dos Estados-Membros e do Distrito Federal. Nesses termos, entendeu
o STF, na esteira da tese do estado de coisas inconstitucional que a ausência de medidas
legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa uma verdadeira "falha
estrutural" que gera ofensa aos direitos dos presos, além da perpetuação e do
agravamento da situação. Isto posto, caberia ao STF o papel de retirar os demais poderes
da inércia, coordenar ações visando a resolver o problema e monitorar os resultados
alcançados, o que torna a intervenção judicial necessária diante da incapacidade
demonstrada pelas instituições legislativas e administrativas.
Como bem ressaltado pela ilustre Procuradora Geral da República, Raquel Elias
Ferreira Dodge, (N.º 325/2019 – SFCONST/PGR, p.16):
Não deve o Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo e ao
Executivo na apreciação e definição da melhor forma de prossecução
do interesse público, reavaliando o juízo político que envolve a
decisão de realocar recursos orçamentários, sobretudo em situação
de grave crise financeira. Todavia, a interferência judicial na gestão
orçamentária e de políticas públicas pode tornar-se necessária em
casos extremos, diante de situações de manifesta e grave violação ao
núcleo mínimo de direitos fundamentais por ação ou omissão estatal.
Nesse sentido, reconheceu o Ministro Relator Marco Aurélio que “há
dificuldades, no entanto, quanto à necessidade de o Supremo exercer função atípica,
excepcional, que é a de interferir em políticas públicas e escolhas orçamentária.”, no
entanto a medida excepcional se justifica neste processo, sobretudo pela falta de vontade
política para sanar os defeitos estruturais do sistema penitenciário, concluindo o relator
que, “a forte violação de direitos fundamentais, alcançando a transgressão à dignidade da
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Nessa mesma linha de pensamento, o Ministro defende que:
Trata-se de entendimento pacificado, como revelado no julgamento
do aludido Recurso Extraordinário nº 592.581/RS, da relatoria do
ministro Ricardo Lewandowski, no qual assentada a viabilidade de o
Poder Judiciário obrigar a União e estados a realizarem obras em
presídios para garantir a integridade física dos presos,
independentemente de dotação orçamentária. Inequivocamente, a
realização efetiva desse direito é elemento de legitimidade do Poder
Público em geral Isso é o que se aguarda deste Tribunal e não se
pode exigir que se abstenha de intervir, em nome do princípio
democrático, quando os canais políticos se apresentem obstruídos,
sob pena de chegar-se a um somatório de inércias injustificadas
O Ministro entende ainda que, as controvérsias teóricas não devem ser aptas a
afastar o convencimento no sentido de que o reconhecimento de preenchimento dos
pressupostos do estado de coisas inconstitucional resulta na possibilidade de o Tribunal
tomar parte, na adequada medida, em decisões primariamente políticas sem que se possa
cogitar de afronta ao princípio democrático e da separação de poderes.
Ainda, conforme o Ministro, “apenas o Supremo revela-se capaz, ante a situação
descrita, de superar os bloqueios políticos e institucionais que vêm impedindo o avanço
de soluções”, isto significa que cabe ao Tribunal cumprir o papel de retirar os demais
Poderes da inércia, catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e
monitorar os resultados. (BRASIL, STF, p. 33).
Ressalta ainda que, existem bloqueios políticos e institucionais que impedem a
resolução desse problema e que “bloqueios dessa espécie traduzem-se em barreiras à
efetividade da própria Constituição e dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos”,
dessa forma, “cabe ao Tribunal exercer função típica de racionalizar a concretização da
ordem jurídico-penal, de modo a minimizar o quadro, em vez de agravá-lo, como vem
ocorrendo”.
Ainda, o Ministro Marco Aurélio defende que esses bloqueios decorrem da falta
de vontade política em razão da impopularidade da classe à que pertencem os detentos,
conforme afirma:
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[…] a impopularidade dos presos faz com que os políticos, salvo
raríssimas exceções, não reivindiquem recursos públicos a serem
aplicados em um sistema carcerário voltado ao oferecimento de
condições de existência digna. A opinião pública está no coração da
estrutura democrático-parlamentar. Ignorá-la pode significar não só
o fracasso das políticas que defendem, mas também das tentativas
de reeleição a cargos no Legislativo e no Executivo. Essa preocupação
é tanto maior quanto mais envolvida matéria a atrair a atenção
especial do público. Questões criminais são capazes de gerar paixões
em um patamar que outros temas e áreas do Direito não conseguem.
A sociedade não tolera mais a criminalidade e a insegurança pública,
e isso implica ser contrária à preocupação com a tutela das condições
dignas do encarceramento. Essa rejeição tem como consequência
direta bloqueios políticos, que permanecerão se não houver
intervenção judicial. Pode-se prever a ausência de probabilidade de
os poderes políticos, por si sós, tomarem a iniciativa de enfrentar
tema de tão pouco prestígio popular. Em casos assim, bloqueios
costumam ser insuperáveis. Comparem com a saúde pública: há
defeitos estruturais sérios nesse campo, mas tem-se vontade política
em resolvê-los. Não existe um candidato que não paute a campanha
eleitoral, entre outros temas, na melhoria do sistema. Todos querem
ser autores de propostas que elevem a qualidade dos serviços.
Deputados lutam pela liberação de recursos financeiros em favor da
população das respectivas bases e territórios eleitorais. A saúde
pública sofre com déficits de eficiência, impugnados judicialmente
por meio de um sem número de ações individuais, mas não corre o
risco de piora significativa em razão da ignorância política ou do
desprezo social. O tema possui apelo democrático, ao contrário do
sistema prisional. É difícil imaginar candidatos que tenham como
bandeira de campanha a defesa da dignidade dos presos. A rejeição
popular faz com que a matéria relativa à melhoria do sistema
prisional enfrente o que os cientistas políticos chamam de “ponto
cego legislativo” (legislative blindspot): o debate parlamentar não a
alcança. Legisladores e governantes temem os custos políticos
decorrentes da escolha por esse caminho, acarretando a
incapacidade da democracia parlamentar e dos governos
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popularmente eleitos de resolver graves problemas de direitos
fundamentais.
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(BRASIL, STF, p. 35):
O Ministro Edson Fachin (BRASIL. STF, 2015, p.50), subscrevendo as palavras do
Ministro relator Marco Aurélio, sustenta a importância da atuação do Supremo na Arguição
de Preceito Fundamental – ADPF 347, sustentando que:

[...] Não trata de usar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal
como espaço constituinte permanente, mas sim como um poder que
atua contramajoriatamente para a guarda da Constituição e a
proteção de direitos fundamentais que vem sendo violados pelos
Poderes que lhes deveriam dar concretude.
Para Fernandes (2018, p.1699), neste contexto, é fundamental ressaltar que, o
plenário do STF entendeu que o papel da Corte não pode substituir o papel do Legislativo
e do Executivo na consecução de suas tarefas próprias. Assim sendo, o Judiciário deverá
superar bloqueios políticos e institucionais sem afastar, os outros poderes (legislativo e
executivo) dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias,
devendo agir em diálogo com os outros poderes e com a sociedade.
Nesse sentido, conforme Fernandes (2018, p.1699):
Não incumbe ao judiciário definir o conteúdo próprio dessas
políticas, os detalhes dos meios a serem empregados. Aqui em vez
de desprezar as capacidades institucionais dos outros poderes,
deveria o STF coordená-las, a fim de afastar o estado de inércia e
deficiência estatal permanente. Como já salientado, não se trataria de
substituição aos demais poderes, e sim de oferecimento de
incentivos, parâmetros e objetivos indispensáveis à atuação de cada
qual, deixando-lhes o estabelecimento das minúcias para se alcançar
o equilíbrio entre respostas efetivas às violações de direitos e as
limitações institucionais reveladas.
Com base nessas considerações, foram indeferidos pela Suprema Corte os
pedidos "e" e "f”. No tocante aos demais pedidos elencados no subitem anterior, “a", "c" e
"d", o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria desnecessário ordenar aos juízes e
Tribunais que os realizassem por entender que tais deveres de motivação e de aplicação
preferencial de medidas cautelares penais já são decorrência direta de comandos
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Sobre as medidas cautelares pleiteadas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
o preenchimento dos requisitos para configuração do Estado de Coisas Inconstitucional no
tocante ao sistema carcerário brasileiro e decidiu conceder, parcialmente, a medida liminar,
deferindo os pedidos "b" (audiência de custódia) e "h" (liberação das verbas do Fundo
Penitenciário Nacional (FUNPEN).
Confira-se abaixo, o acordão proferido no dia 09 de setembro de 2015, que deferiu
parcialmente o pedido da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF
347:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em, apreciando os pedidos de medida
cautelar formulados na inicial, por maioria e nos termos do voto do
Relator, deferir a cautelar em relação à alínea “b”, para determinar
aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 do Pacto
dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana
de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de
custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do
momento da prisão, com a ressalva do voto da Ministra Rosa Weber,
que acompanhava o Relator, mas com a observância dos prazos
fixados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, vencidos, em menor
extensão, os Ministros Teori Zavascki e Roberto Barroso, que
delegavam ao CNJ a regulamentação sobre o prazo da realização das
audiências de custódia; em relação à alínea “h”, por maioria e nos
termos do voto do Relator, em deferir a cautelar para determinar à
União que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional
para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se
de realizar novos contingenciamentos, vencidos, e menor extensão,
os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, que
fixavam prazo de até sessenta dias, a contar da publicação desta
decisão, para que a União procedesse à adequação para o
cumprimento do que determinado; em indeferir as cautelares em
relação às alíneas “a”, “c” e “d”, vencidos os Ministros Relator, Luiz
Fux, Cármen Lúcia e o Presidente, que as deferiam; em indeferir em
relação à alínea “e”, vencido, em menor extensão, o Ministro Gilmar
Mendes; e, por unanimidade, em indeferir a cautelar em relação à
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alínea “f”; em relação à alínea “g”, por maioria e nos termos do voto
do Relator, o Tribunal julgou prejudicada a cautelar, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Celso de
Mello, que a deferiam nos termos de seus votos.” (BRASIL STF, 2015,
p. 5).
Ainda, importante citar que o Tribunal, por maioria, deferiu a proposta do
Ministro Roberto Barroso, a fim de “determinar ao Governo Federal que encaminhe ao
Supremo Tribunal Federal, no prazo de um ano, um diagnóstico da situação do sistema
penitenciário e as propostas de solução que cogita para a solução desses problemas, em
harmonia com os Estados-membro da Federação.” Assim, ficou determinada a concessão
de cautelar de ofício para que se determine à União e aos Estados, e especificamente ao
Estado de São Paulo, que encaminhem ao Supremo Tribunal Federal informações sobre a
situação prisional, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, que reajustou o voto, e os
Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Presidente, em sessão presidida pelo Ministro Ricardo
Lewandowski. (BRASIL. STF, 2015, p. 78)
3.3 A adoção e Implementação das medidas estruturais determinadas
3.3.1 Audiência de Custódia
Em relação ao pedido “b”, no tocante a realização de audiências de custódia, de
modo a viabilizar o comparecimento de presos à autoridade judiciária em até 24 horas do
momento da prisão, reconhecendo-se a aplicabilidade imediata do art. 9.3 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e do art. 7.5 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
Dessa forma, eis o que os referidos diplomas estabelecem:
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS Artigo
9 […] 3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração
penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de
outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá
o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em
liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento
não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar
condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da
pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se
necessá - rio for, para a execução da sentença.
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CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS Art. 7 –
Direito à Liberdade Pessoal […] 5. Toda pessoa detida ou retida deve
ser conduzida, sem demora, á presença de um juiz ou outra
autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem
direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade
pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo.
Ainda, segundo definição divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ
(BRASIL, 2016, p.11), a audiência de custódia consiste em:
Trata-se de uma ação do Conselho Nacional de Justiça mediante a
qual o cidadão preso em flagrante é levado à presença de um juiz em
um prazo de 24 horas. Acompanhando de seu advogado ou de um
defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um juiz,
que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva. O juiz também avaliará se
a prisão em flagrante pode ser convertida em liberdade provisória
até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso,
medidas cautelares como monitoramento eletrônico e apresentação
periódica em juízo. Poderá determinar, ainda, a realização de exames
médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante
a execução do ato de prisão.
Ainda, conforme a ilustre Procuradora Geral da República, Raquel Elias
Ferreira Dodge, (N.º 325/2019 – SFCONST/PGR, p.24) preconiza em seu parecer, ambos
tratados foram internalizados no Direito brasileiro pelos Decretos 592, de 6 de julho de
1992, e 678, de 6 de novembro de 1992, respectivamente. Assim, quanto à posição
hierárquico-normativa de tratados internacionais internalizados, a Constituição da
República confere natureza de norma constitucional aos acordos sobre direitos humanos
aprovados de acordo com o procedimento de emendas constitucionais (art. 5º-§ 3º da CR).
No tocante aos demais tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil,
a despeito de divergência doutrinária, o Supremo Tribunal Federal consolidou
interpretação de possuírem posição hierárquico-normativa específica no ordenamento
jurídico, abaixo da Constituição e acima do corpo legislativo interno, isto é, status
supralegal.

417

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Dessa forma, conclui-se que a realização da audiência de custódia decorre de normas
de nível supralegal vigentes no ordenamento nacional. Além de cumprir compromissos
internacionais assumidos pelo país, a realização das audiências, com apresentação da
pessoa presa a juiz até 24 horas após a prisão e participação do Ministério Público, da
Defensoria Pública (quando necessário) e de advogado, constitui prática salutar no
contexto do sistema criminal e da segurança pública brasileira.
Nesse sentido, e como alternativa para solucionar a problemática da superlotação
nos presídios, o STF concedeu a medida liminar para deferir o pedido "b" (audiência de
custódia).
3.3.2 Descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional – FUPEN
O pedido da alínea “h” é no sentido do descontingenciamento e da liberação de
recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN).
Conforme o Ministro Celso de Mello aduz, em seu voto, diante da escassez de
recursos orçamentários, surge a necessidade de priorizar determinadas opções políticas, o
que conduz, inevitavelmente, a “escolhas trágicas” e ao sacrifício de direitos, interesses e
valores constitucionalmente protegidos. No exame dessa ponderação, o parâmetro a ser
observado pelo Judiciário deve ser o mínimo existencial, que deriva da dignidade da pessoa
humana, fundamento da ordem republicana e democrática (inteiro teor do acórdão,
BRASIL, STF, p. 173).
Ressalta-se que o Fundo Penitenciário Nacional foi criado pela Lei
Complementar 79, de 7 de janeiro de 1994 e possui como receitas dotações orçamentárias
da União, multas de sentenças penais condenatórias, recursos confiscados ou perdidos em
favor da União, fianças quebradas ou perdidas, entre outras.
Conforme artigo 2º da Lei 79/1994, constituem recursos do FUNPEN:

I - dotações orçamentárias da União;
II - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e
imóveis, que venha a receber de organismos ou entidades nacionais,
internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e
jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
III - recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos
firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais,
internacionais ou estrangeiras;
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IV - recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens
perdidos em favor da União Federal, nos termos da legislação penal
ou processual penal, excluindo-se aqueles já destinados ao Fundo de
que trata a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986;
V - multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com
trânsito em julgado;
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VI - fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto
na lei processual penal;
IX - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como
remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FUNPEN;
X - outros recursos que lhe forem destinados por lei.
Além disso, conforme se infere do artigo 1º da Lei 79/1994, tem por finalidade
“proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e os programas de
modernização e aprimoramento do sistema penitenciário nacional”.
De acordo com Moreira (2015, p.18):
Tem por finalidade proporcionar recursos e meios para financiar e
apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento
do Sistema Penitenciário Brasileiro, sendo que a gestão de seus
recursos é a atribuição do Departamento Penitenciário Nacional –
DEPEN, órgão vinculado ao Ministério da Justiça.
Nesse sentido, a Suprema Corte, considerando o notório estado de
superlotação, precariedade e falência estrutural do sistema penitenciário brasileiro, com
violação massiva e generalizada de direitos fundamentais de presos, reconheceu a
inconstitucionalidade dos atos infralegais de contingenciamento e de não liberação de
verbas do FUNPEN, deferindo, portanto, a medida cautelar em relação à alínea “h” da peça
exordial.
CONCLUSÃO
Ao longo deste trabalho estudou-se o instituto do “estado de coisas
inconstitucional”, uma categoria que foi desenvolvida e aplicada pela Corte Constitucional
Colombiana e que no Brasil foi objeto de recente debate na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental nº347, tema objeto do presente estudo.
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Através do estudo, foi possível observar que existe um impasse na doutrina brasileira
no tocante a importação e reconhecimento do instituto do “Estado de Coisas
Inconstitucional” dentro do âmbito jurídico brasileiro. Isto porque, como visto, alguns
doutrinadores entendem que o Supremo Tribunal Federal não possui legitimidade
democrática e institucional para adotar as medidas pleiteadas na referida ADPF, sendo a
sua atuação indevida e restando caracterizada um ativismo judicial e consequente violação
ao princípio da separação de poderes.

Lado outro, temos que o reconhecimento do instituto, na verdade, trata-se de uma
alternativa que não está expressamente prevista na Constituição ou em qualquer outro
instrumento normativo, mas que tem como objetivo superar hipóteses excepcionais de
violações maciças e generalizadas de direitos em decorrência de falhas estruturais dos
órgãos públicos. Nesse sentido, diante de um quadro gravíssimo de omissão institucional,
em que a atuação de apenas um órgão não se demonstra suficiente, tem-se entendido ser
possível conferir a Corte um papel atípico, sob a perspectiva da separação de poderes,
exercendo uma maior intervenção sobre o campo das políticas públicas.
De um modo geral, pode-se dizer que restou claramente demonstrado através do
estudo, que o princípio pilar do nosso ordenamento jurídico, o princípio da dignidade da
pessoa humana, vem sendo diariamente desrespeitado nos estabelecimentos prisionais
espalhados pelo país. Ainda, além da inobservância ao princípio da dignidade da pessoa
humana, e demais princípios inseridos na Constituição Federal, nos depararam
cotidianamente com um cenário de violação generalizada de direitos e garantias
fundamentais que, na verdade, deveriam estar sendo asseguradas aos detentos pelo
próprio Estado.
Dessa forma, foi possível concluir que a situação do Sistema Prisional Brasileiro
preenche os requisitos e pressupostos estudados para o reconhecimento do Instituto. Isto
porque, foi constatado que estamos diante de uma violação massiva de direitos
fundamentais, decorrente de atos comissivos e omissivos praticados por diferentes
autoridades públicas, de modo que apenas transformações estruturais da atuação do
Poder Público se tornam aptas a superar o estado de inconstitucionalidade.
Como visto, a superlotação das celas, falta de higiene adequada, condições de
insalubridade, escassez de materiais, ausência de uma assistência médica e serviços
básicos, falta de acesso à educação, à justiça e a um trabalho digno, o ambiente hostil
marcado pela violência e pelos abusos sexuais entre os detentos, a ausência de uma
proposta de ressocialização adequada, e o convívio dos detentos de níveis de
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periculosidade diferentes no mesmo ambiente, além de caracterizarem um quadro
gravíssimo de violação de direitos, também configuram um tratamento desumano,
degradante, equiparado a tortura, e tornam os estabelecimentos prisionais verdadeiras
escolas do crime.
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Assim sendo, conclui-se que ante a gravidade excepcional do quadro aqui
demonstrado, a atuação contramajoritária da jurisdição constitucional na tutela dos
direitos fundamentais se justifica e se legitima a fim de promover a superação da violação
massiva e generalizada dos direitos dos detentos no cenário brasileiro.
Portanto, tendo em vista a crise enfrentada pelo Sistema Prisional Brasileiro, temos
que o reconhecimento do ECI através do julgamento da ADPF 347, e o deferimento, pelo
Supremo Tribunal Federal, de medidas como, o descontingenciamento do FUNPEN e a
audiência de custódia, funcionam como importantes ferramentas para superar esse quadro
e trabalhar em busca de assegurar os direitos fundamentais mínimos aos presos
determinados por nossa Carta Magna.
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RESUMO: O presente artigo teve como tema “Prova ilícita e crime permanente de tráfico
de drogas: à luz do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio”. O objetivo foi
estudar a legalidade das provas obtidas na atuação da autoridade policial ao ingressar no
domicílio do indivíduo embasado no crime permanente de tráfico de drogas sem possuir
autorização judicial e sem autorização do morador. Para alcançar esse fim, utilizou no que
concerne a espécie de pesquisa, a exploratória. Quanto ao método de análise de dados,
utilizou-se o qualitativo. O método de coleta de dados foi com base na pesquisa
bibliográfica e documental. O resultado obtido foi que, a jurisprudência vem admitindo de
forma majoritária que o ingresso em domicílio sem autorização judicial e sem o
consentimento do morador não é ilegal, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas
é considerado como permanente, em que o ingresso da autoridade competente está
juridicamente procedente, contanto que seja certificada a flagrância, ou seja, fundadas
razões a autorizarem o ingresso. E, por sua vez, quanto à busca domiciliar sem mandado
judicial, for autorizada a entrada pelo morador, o consentimento deve ser expresso, a fim
de evitar a nulidade dos elementos de prova.
Palavras-chave: Prova Ilícita. Crime Permanente de Tráfico de Drogas. Inviolabilidade do
Domicílio.
ABSTRACT: The theme of this article was “Illicit evidence and permanent crime of drug
trafficking: in light of the fundamental right to the inviolability of the home”. The objective
was to study the legality of the evidence obtained in the performance of the police
authority when entering the home of an individual based on the permanent crime of drug
trafficking without having judicial authorization and without authorization from the
resident. To achieve this end, it used the exploratory type of research. As for the data
analysis method, the qualitative was used. The data collection method was based on
bibliographic and documentary research. The result obtained was that, the jurisprudence
has admitted in a majority way that entry into a home without judicial authorization and
without the resident's consent is not illegal, given that the crime of drug trafficking is
considered permanent, in which entry of the competent authority is legally valid, as long
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as the flagrancy is certified, that is, justified reasons to authorize entry. And, in turn, as for
the house search without a court order, if entry is authorized by the resident, consent must
be expressed, in order to avoid the nullity of the evidence.
Keywords: Illicit Proof. Permanent Crime of Drug Trafficking. Inviolability of the Home.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO – 2. A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO DIREITO
FUNDAMENTAL: UM DIREITO (NÃO) ABSOLUTO: 2.1. PREVISÕES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR; 2.2 EXCEÇÕES À PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL; 2.2.1 FLAGRANTE DELITO; 2.2.2 BUSCA E APREENSÃO. 3. PROVA ILÍCITA
E CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO DE DROGAS: 3.1 ABORDAGEM DOS MEIOS DE
PROVAS; 3.2 ASPECTOS GERAIS DO CRIME PERMANENTE; 3.3 ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA CASOS DE SUSPEITA
DE TRÁFICO DE DROGAS FUNDADA EM PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. 4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 5. REFERÊNCIAS. 6. ANEXO – A: MANDADO DE SEGURANÇA N.
23.452-1/RJ. 7. ANEXO – B: APELAÇÃO CRIMINAL N. 118128-49.2020.8.09.0175. 8. ANEXO
– C: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603616/RO. 9. ANEXO – D: HABEAS CORPUS N.
588.445/SC. 10. ANEXO – E: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL N. 131073/STJ.

1.INTRODUÇÃO
O referido estudo possui de um lado o princípio da inviolabilidade do domicílio,
que é assegurado constitucionalmente, e, de outro lado, o flagrante delito e as provas
obtidas em casos de tráfico de drogas, temática esta que tem sido alvo de discussões e
controvérsias, sendo necessário realizar uma análise doutrinária e jurisprudencial de tais
dispositivos.
Tal medida se torna conveniente ainda em vista do indivíduo se perfazer de um
direito que lhe é assegurado para praticar delitos. Desta forma o presente trabalho de
conclusão de curso tem como tema a obtenção de provas em caso de prisão em flagrante
por delito de tráfico de drogas e, como delimitação do tema, a ilicitude da prova em caso
de violação de domicílio por agentes policiais em suposta situação de flagrância.
O principal questionamento que se pretende responder no decorrer da pesquisa é
saber se a invasão a domicílio, por autoridade policial, sem consentimento do morador e
sem autorização judicial, fundada em prática de crime permanente de tráfico de drogas,
pode ser considerada legal, juntamente com as provas obtidas?
O objetivo geral da presente pesquisa é estudar a legalidade das provas obtidas
na atuação da autoridade policial ao ingressar no domicílio do indivíduo embasado no
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crime permanente de tráfico de drogas sem possuir autorização judicial e sem autorização
do morador.
Os objetivos específicos consistem em i) analisar se legalmente existem limites da
inviolabilidade do domicílio; ii) examinar o entendimento jurisprudencial acerca da
legalidade da invasão domiciliar sem autorização judicial ou consentimento do morador
para casos de suspeita de tráfico de entorpecentes; iii) evidenciar a importância das regras
do princípio constitucional à inviolabilidade de domicílio na prática da ação policial em
relação ao flagrante delito; e, iv) verificar as exceções em crimes permanentes de tráfico de
drogas, com base na lei, doutrina e jurisprudência.
Para alcançar os objetivos propostos, utilizou o método de pesquisa o dedutivo,
em que “parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita
chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua
lógica”. (GIL, 2008, p. 9).
No que concerne a espécie de pesquisa, será utilizada a exploratória, pois tem-se
em vista propiciar uma maior afinidade com o problema.
É relevante destacar que o universo de pesquisa se concentra na temática da
invasão domiciliar, tendo por primordial se pode a autoridade policial realizar tal ato em
casos de indícios de prática de tráfico de drogas, que é um crime permanente, abordando
o entendimento jurisprudencial e doutrinário.
Quanto ao método de análise de dados, utilizar-se-á o qualitativo, pois não se tem
uma preocupação com números, mas sim de uma investigação sobre a invasão domiciliar
sem mandado judicial, sem o consentimento do morador, apenas sob a perspectiva do
flagrante delito em casos do crime permanente de tráfico de drogas.
O método de coleta de dados será com base na pesquisa bibliográfica e
documental. Para João josé Saraiva da Fonseca “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32),
ao passo que a pesquisa documental recorre a fontes primárias, das quais fazem parte as
normas e jurisprudências que abordam a respeito das provas ilícitas e crime permanente
de tráfico de drogas, com enfoque na invasão domiciliar sem a devida autorização judicial.
O presente trabalho justifica-se pelo fato que podem acontecer diversas incertezas
quanto a legalidade da atuação da autoridade policial nos casos de flagrante delito para o
crime de tráfico de drogas, em que o suspeito adentra o domicílio e alega estar
resguardado pelo princípio da inviolabilidade. Com isto, observa-se a necessidade de
realizar um estudo jurisprudencial, legal e doutrinário sobre o referido assunto.
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O motivo que ocasionou a escolha do tema aqui abordado é intensamente
relevante para a seara jurídica, em razão do conflito que existe entre a inviolabilidade de
domicílio sem mandado judicial, em casos de tráfico de drogas, bem como quanto as
provas colhidas, sob o risco de incorrer na teoria dos frutos da árvore envenenada.
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O referido tema ainda é importante para a sociedade em decorrência da relevância
do princípio da inviolabilidade do domicílio, que foi colocado na seara de garantias e
direitos fundamentais na Constituição Federal, sendo necessário um amplo debate sobre
a legalidade ou ilegalidade da invasão de domicílio por intermédio de agentes policiais sob
a suspeita de tráfico de drogas.
Apesar de tanto a Constituição Federal quanto a legislação infraconstitucional
admitirem que existem exceções ao princípio da inviolabilidade do domicílio, ainda há
discussão acerca da referida temática.
Para tanto, o referencial teórico utilizado será a doutrina sobre Direito Penal de
Cesar Roberto Bitencourt. Doutrina de Direito Processual Penal de autores como Aury
Lopes Junior, Fernando Capez, Guilherme de Souza Nucci. A legislação brasileira
infraconstitucional Código Penal, Processo Penal, Constituição Federal de 1988 e a
interpretação Do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

A presente pesquisa será dividida em dois capítulos, no primeiro capítulo será feita
uma abordagem acerca da inviolabilidade domiciliar como direito fundamental, com
enfoque nas previsões constitucionais e legais relativas à inviolabilidade domiciliar, bem
como a exceção a proteção constitucional.
Já no segundo capítulo será abordado sobre prova ilícita e crime permanente de
tráfico de drogas, estudando os meios de provas e os aspectos gerais do crime
permanente, para uma possível resposta da problemática acerca da legalidade da invasão
domiciliar sem autorização judicial ou consentimento do morador para casos de suspeita
de tráfico de drogas fundada em prática de crime permanente.
2.A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL: UM DIREITO
(NÃO) ABSOLUTO
A respeito da inviolabilidade do domicílio, evidencia-se que este não é algo novo,
pois de acordo com Pitombo (2005, p. 25-26) a Lei das XII Tábuas acentuava que “de sua
casa ninguém pode ser tirado contra sua vontade”, assim, o domicílio dos romanos era um
local religioso, em que para eles o lar era como um altar, cujo para se entrar tinha que
adotar uma certa prudência, mesmo que fosse para procurar algum objeto que fora furtado
ou roubado. (PITOMBO, 2005).
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Portanto, desde as primeiras legislações que foram impostas na humanidade,
observa-se que para adentrar no domicílio deveria se ter uma cautela, não sendo
permitido, de acordo com a Lei das XII Tábuas, que uma pessoa fosse retirada do seu lar
sem que este aceitasse. (PITOMBO, 2005).
É mister relatar que no Brasil, na Constituição de 1824 existia previsão para
inviolabilidade do domicílio no que concerne aos direitos civis e políticos (SARLET, 2013),
sendo que tal fato foi se abrangendo nas demais constituições brasileiras, ao passo que
esta proteção foi evoluindo até se chegar à Constituição de 1988.
Esta evolução ocorreu muito em função da história constitucional do Brasil, mas
também em decorrência dos documentos internacionais, o qual o Brasil é signatário em
relação a proteção do domicílio.
Uns dos documentos é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem,
o qual foi aprovada na Nona conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948. (BRASIL,
2007).
Dispõe no seu capítulo primeiro, artigo IX que “toda pessoa tem direito à
inviolabilidade do seu domicílio” (BRASIL, 2007, p. 15). Contudo, ainda que há previsão no
documento como inviolável, o documento trouxe também limitação dos direitos em seu
artigo XXVII dispondo que “os direitos do homem estão limitados pelos direitos do próximo,
pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem-estar geral e do desenvolvimento
democrático” (BRASIL, 2007, p. 15).
Portanto, nota-se no documento que a inviolabilidade do domicílio há exceções.
Neste mesmo sentido, tem-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948. A Declaração
em seu corpo prevê a proteção ao domicílio, dispondo no artigo 12º que:
Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua
família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à
sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a
pessoa tem direito a proteção da lei. (BRASIL, 2007, p. 15)
Percebe-se que, a proteção ao domicílio sofre também restrições na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Ambas Declarações possuem um papel relevante para a
construção do desenvolvimento da proteção ao domicílio.
Cabe destacar também entre os documentos internacionais duas Convenções
ratificadas pelo Estado Brasileiro, para poder entender a proteção ao domicílio no direito
brasileiro.
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A primeira delas é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o qual foi
ratificado pelo Brasil no Decreto nº 592, de 06 de julho de 1996, dispondo em seu artigo 17
que “ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada,
em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às
suas honra e reputação” (BRASIL, 1996, não paginado).
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Seguindo o mesmo texto, foi ratificada através do Decreto nº 678, de 06 de
novembro de 1992, a Convenção Americana de Direitos Humanos, reforçando a
importância da proteção do domicílio em seu artigo 11.
Desta forma, nota-se que tanto a história da evolução das constituições como
também os documentos internacionais, tiveram papel fundamental para o entendimento
acerca da proteção do domicílio na legislação brasileira.
2.1 PREVISÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
A Constituição Brasileira de 1988 deixou de forma explícita o cabimento da
inviolabilidade do domicílio no artigo 5º, inciso XI, que assim reza, “a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador (...)”
(BRASIL, 1988, não paginado).

Segundo Nucci (2018), a compreensão do termo domicílio deve ser interpretada de
forma ampla, não ficando restrito como no Código Civil em seu artigo 70, no qual refere-se à
“residência com ânimo definitivo” (BRASIL, 2002, não paginado). Isto porque, entende
Sarlet (2013, p. 544-562) que:
O conceito de domicílio é definido na forma da Constituição, e não
se visa discutir aqui o direito de propriedade ou posse como no
Direito Civil, mas somente delimitar o domicílio ao espaço privativo
do sujeito capaz de contribuir no desenvolvimento de sua
personalidade para o desenvolvimento da vida privada. (SARLET,
2013, p. 544-562)
Nesta mesma linha, entende o Supremo Tribunal Federal que para fins
constitucionais que “considera-se domicilio todo local delimitado que seja ocupado por
alguém com exclusividade (não aberto ao público), a qualquer título” (TAVARES, 2021, p.
1177).
Quando se fala em todo local delimitado, compreende-se “a residência da pessoa,
com ou sem ânimo definitivo (englobando a casa na praia, na montanha etc.), o local de
trabalho reservado, o quarto de hotel ou motel ocupado, o trailer e o barco, caso sirvam
de moradia”. (MARTINS, 2021, p. 2205).
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O Código Penal também trouxe a definição do que vem a ser casa ao trazer no
capítulo VI, seção II os crimes contra a inviolabilidade do domicílio, em que o artigo 150,
§4º dispõe:
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Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa
alheia ou em suas dependências:
[...]
§ 4º - A expressão "casa" compreende:
I - qualquer compartimento habitado;
II - aposento ocupado de habitação coletiva;
III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce
profissão ou atividade. (BRASIL, 1940, não paginado)
Portanto, fica claro que se entende por domicílio “em sua ampla conceituação ser
asilo inviolável” (SARLET, 2013, p. 544-562), uma vez que, a proteção jurídica se perfaz na
proteção individual do cidadão, em que tanto a intimidade quanto a privacidade são
pertencentes a liberdade, desta forma não podendo ser violado por terceiro sem justo
motivo, sendo um direito fundamental.
Contudo, a inviolabilidade domiciliar é relativa, assim como os demais direitos
fundamentais, isto porque “a própria Constituição estabelece os principais parâmetros de
limitação desse direito, permitindo que a autoridade estatal adentre no “castelo”, usando
a expressão norte-americana” (MARTINS, 2021, p. 2211).
Assim, o cidadão tem por protegido o seu domicílio. Porém, insta relatar que nem
todos os direitos garantidos constitucionalmente possuem um caráter absoluto, conforme
pode ser observado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ANEXO – A).

Sendo assim, dizer que os direitos fundamentais, dentre eles a inviolabilidade do
domicílio, não possuem o caráter de serem absolutos não significa que essa proteção dada
pela Constituição Federal seja dotada de fragilidade, o que acontece na verdade é uma
limitação de tais direitos em situações que são necessárias.
Deste modo, a inviolabilidade do domicílio possui restrições que a própria
constituição cuidou de mencionar. Aduz o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal de
1988 que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
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consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (BRASIL, 1988, não paginado).
Percebe-se que da leitura do dispositivo legal, que há cinco hipóteses de exceções
expressa na Constituição Federal, quais sejam: 1) consentimento do morador; 2) flagrante
delito; 3) desastre; 4) para prestar socorro; e, 5) mediante mandado judicial.
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Além das excludentes de inviolabilidade de domicílio, presentes na Constituição
Federal em seu artigo 5º, XI, há também no artigo 150, parágrafo 3º do Código Penal, que
assim reza:
Art. 150 – Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa
alheia ou em suas dependências:
[...]
§ 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia
ou em suas dependências:
I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para
efetuar prisão ou outra diligência;
II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está
sendo ali praticado ou na iminência de o ser. (BRASIL, 1940, não
paginado)
Com isto, observa-se que tais circunstâncias distanciam a ilicitude do ato.
Pensando assim, não há que se falar em responsabilidade penal do agente que praticou
tal ação. Nos moldes do Código Penal, ingressar em domicílio sem que o morador permita
ou sem estar munido de mandado judicial só pode ocorrer para os casos de prestar socorro
e desastre ou no caso de prática de crime dentro da residência, incluídos os crimes de
natureza permanente.

2.2 EXCEÇÕES À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL
A inviolabilidade domiciliar é um direito fundamental à privacidade, não podendo
ninguém adentrar a casa de outrem sem justo motivo, salvo exceções previstas em lei. As
exceções ocorrem porque segundo Zagonel e Oliveira (2020, 105-138), “não se pode usar
do domicilio como escudo para praticar ilícitos ou ir em desencontro com a justiça”.
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Portanto, o direito da inviolabilidade domiciliar nas suas exceções só poderá ser
admitido quando for evidente as causas que autorizam a entrada, desta forma, não
podendo ser somente uma mera suspeita.
Conforme visto anteriormente, a Constituição Federal traz cinco hipóteses de
exceções, contudo quanto as exceções do consentimento do morador, desastre e para
prestar socorro, estes não serão objeto de estudo no presente artigo, mas tão somente as
exceções do flagrante delito e mediante mandado judicial (busca e apreensão).

Neste sentido será abordado a seguir os institutos do flagrante delito e da busca
e apreensão.
2.2.1 Flagrante delito
O flagrante delito é uma das hipóteses que possibilitam a quebra da inviolabilidade
do domicílio, conforme visto no tópico abordado anteriormente. Tal exceção tem por
objetivo “a proteção aos bens jurídicos protegidos pelo sistema jurídico” (MICHEL
SOBOTTKA , 2016, não paginado).
Esta proteção ela independe do consentimento do morador ou proprietário da
residência, podendo “ocorrer ainda que seja ele mesmo a lesionar o bem jurídico, ou que
esteja de acordo com a lesão” (MICHEL SOBOTTKA , 2016, não paginado).
O flagrante delito traz sempre a mente segundo Lopes Junior (2021, p. 1419), “a
ideia de coisas percebidas enquanto ocorrem; no particípio, capta a sincronia fatopercepção, como uma qualidade do primeiro”. Nesse sentido importante é trazer o
significado do termo flagrante delito nas concepções de Capez (2021, p. 621), a seguir
exposto:
O termo flagrante provém do latim flagrare, que significa queimar,
arder. É o crime que ainda queima, isto é, que está sendo cometido
ou acabou de sê-lo. Na conhecida lição de Hélio Tornaghi, “flagrante
é, portanto, o que está a queimar, e em sentido figurado, o que está
a acontecer”. (CAPEZ, 2021, p. 621)
Nessa mesma linha, compreende os autores Reis e Gonçalves (2020, p. 1080), que
o termo flagrante, “indica que o autor do delito foi visto praticando ato executório da
infração penal e, por isso, acabou preso por quem o flagrou e levado até a autoridade
policial”.
O legislador estabeleceu taxativamente as hipóteses de prisão em flagrante no
artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo por finalidade dar maior alcance ao
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conceito de flagrância, estabelecendo assim quatro hipóteses que podem ser presos em
flagrante, assim definido:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da
infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele autor da infração. (BRASIL, 1941,
não paginado)
Segundo a doutrina, os incisos I e II são compreendidos como flagrante próprio
ou real. O inciso III é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante, e o inciso IV
nomeado como flagrante presumido ou ficto (REIS; GONÇALVES, 2020). Contudo, há outras
denominações para espécies de flagrante que a doutrina e a jurisprudência buscam definir
se são validas ou não. (REIS; GONÇALVES, 2020).
O autor Capez (2021, p. 622-623) em sua obra Curso de processo penal, buscou
estabelecer as definições das espécies de flagrante, que assim dispõe:
Flagrante próprio (também chamado de propriamente dito, real
ou verdadeiro): é aquele em que o agente é surpreendido
cometendo uma infração penal ou quando acaba de cometê-la.
Flagrante impróprio (também chamado de irreal ou quase
flagrante): ocorre quando o agente é perseguido, logo após
cometer o ilícito, em situação que faça presumir ser o autor da
infração.
Flagrante presumido (ficto ou assimilado): o agente é preso, logo
depois de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.
Flagrante compulsório ou obrigatório: chama-se compulsório
porque o agente é obrigado a efetuar a prisão em flagrante, não
tendo discricionariedade sobre a conveniência ou não de efetivá-la.

433

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Flagrante facultativo: consiste na faculdade de efetuar ou não o
flagrante, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.
Flagrante preparado ou provocado experiência ou delito
putativo por obra do agente provocador): Trata-se de modalidade
de crime impossível, pois, embora o meio empregado e o objeto
material sejam idôneos, há um conjunto de circunstâncias
previamente preparadas que eliminam totalmente a possibilidade da
produção do resultado.
Flagrante esperado: nesse caso, a atividade do policial ou do
terceiro consiste em simples aguardo do momento do cometimento
do crime, sem qualquer atitude de induzimento ou instigação.
Flagrante prorrogado ou retardado: consiste em retardar a
interdição policial do que se supõe ação praticada por organizações
criminosas ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e
acompanhamento para que a medida legal se concretize no
momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e
fornecimento de informações.

Flagrante forjado (também chamado de fabricado, maquinado
ou urdido): nesta espécie, os policiais ou particulares criam provas
de um crime inexistente, colocando, por exemplo, no interior de um
veículo substância entorpecente. (CAPEZ, 2021, p. 622-623) (grifos do
autor)
Com relação ao flagrante provocado a doutrina entende que este é nulo, tendo
em vista por se tratar de fato atípico, conforme a Súmula número 145 do Supremo Tribunal
Federal. Quanto ao flagrante forjado é nulo também, e os responsáveis cometem crime.
(REIS; GONÇALVES, 2020).
Nota-se que, para que o ocorra o flagrante delito, deve ser realizado nas hipóteses
legalmente previstas no Código de Processo Penal, sobretudo observando as espécies de
flagrante, sendo, portanto, compatível com a exceção contida na Constituição Federal de
1988.
2.2.2 Busca e apreensão
O Código de Processo Penal aborda os institutos da busca e apreensão de forma
conjunta, todavia, embora estes institutos tenham a mesma natureza, devem ser analisados
de forma individual, pois os institutos não se confundem.
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Segundo o doutrinador Mougenot (2019, p. 951) esta diferenciação ocorre porque,
“poderá haver busca sem apreensão (quando não se encontra o objeto procurado), ou a
apreensão sem busca (na hipótese em que a coisa seja apresentada à autoridade, lavrandose o auto de exibição e apreensão)”.
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A busca e apreensão trata-se de uma providência que possui natureza cautelar
processual no âmbito da persecução penal, que tem por objetivo “encontrar e conservar
pessoas ou bens que interessam ao processo criminal” (REIS; GONÇALVES, 2020, p. 928),
podendo esta medida “ocorrer antes (preparatória) ou no curso da ação penal (incidental)”
(ZAGONEL, 2020, p. 105-138).
Portanto, há que se distinguir os institutos da busca e apreensão, como bem ensina
Lopes Junior (2021, p. 1212):
Busca: é uma medida instrumental – meio de obtenção de prova –
que visa encontrar pessoas ou coisas.
Apreensão: é uma medida cautelar probatória, pois se destina à
garantia da prova (ato fim em relação à busca, que é ato meio) e
ainda, dependendo do caso, para a própria restituição do bem ao seu
legítimo dono (assumindo assim uma feição de medida
assecuratória). (LOPES JUNIOR, 2021, p. 1212) (grifos do autor)
Acompanhado o mesmo entendimento, o autor Marcão (2021, 1363) entende que
o instituto da busca “é a procura, diligência destinada à localização da pessoa ou coisa que
guarde relação de interesse com determinado delito”, e que por sua vez quanto ao instituto
da apreensão “é restrição jurídica que se impõe à liberdade de pessoa ou à posse de coisa
certa, como decorrência de sua vinculação a um delito” (2021, p. 1363).
Os institutos da busca e apreensão poderão ocorrer no curso do inquérito policial
ou durante o processo, o que fica evidente nas palavras Marcão (2021, p. 1366):
As providências tratadas – domiciliar ou pessoal – podem ser
realizadas antes da instauração do procedimento investigatório ou
no curso deste (inquérito ou termo circunstanciado, bem como na
fase judicial, no curso do processo contraditório. (MARCÃO, 2021, p.
1366)
Ademais, o Código de Processo Penal prevê duas modalidades de busca, podendo
ser domiciliar ou pessoal, conforme artigo 240, a seguir:
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Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
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b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos
falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do
réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.(BRASIL,
1941, não paginado)
Percebe-se que da leitura do artigo supra citado, que não se permite interpretação
extensiva, pois as hipóteses contidas no parágrafo primeiro do artigo 240, do Código de
Processo penal, são taxativas por tratar de direito a inviolabilidade do domicílio.

O legislador ao exigir que a busca domiciliar seja sob fundadas razões a
autorizarem, referiu-se “à necessidade de risco de desaparecimento da pessoa ou coisa
que se pretende conservar (periculum in mora) e de razoável probabilidade de que o objeto
da diligência relacione-se a fato criminoso (fumus boni iuris)” (REIS, GONÇALVES, 2019, p.
318).
Nesse sentido, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao julgar a
Apelação nº 0118128-49.2019.8.09.0175 (ANEXO – B), quanto as fundadas razões.
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Com relação a busca domiciliar, prevê o Código de Processo Penal seu trâmite, da
seguinte maneira:
Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o
morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem
na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou
a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.
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§ 1o Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua
qualidade e o objeto da diligência.
§ 2o Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a
entrada.
§ 3o Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força
contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do
que se procura.
§ 4o Observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o, quando ausentes os
moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência
qualquer vizinho, se houver e estiver presente.
§ 5o Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o
morador será intimado a mostrá-la.
§ 6o Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será
imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de
seus agentes.
§ 7o Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado,
assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do
disposto no § 4o. (BRASIL, 1941, não paginado)
Percebe-se, que da leitura do artigo, para que então o agente público possa
“ingressar em domicílio alheio com o intuito de realizar a diligência de busca e apreensão
pessoal ou de objetos precisa estar munido previamente de ordem escrita da autoridade
judiciária competente” (ZAGONEL, 2020, p. 105-138), contudo, deve o agente respeitar o
horário permitido, para que não possa prejudicar a prova subsequente.
Isto porque a exceção prevista na Constituição Federal de 1988 deve ser
interpretada de forma estrita, o agente policial percebendo que não é evidente o flagrante
delito deve entender o que disciplina inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal.
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O agente deve requerer “ao judiciário mandado de busca e apreensão, a fim de
validar sua diligência” (ZAGONEL, 2020, p. 105-138), não violando a norma constitucional,
não sendo prudente que haja tão somente com base na capacidade intuitiva.
A seguir no próximo capítulo, terá por objetivo abordar acerca da prova ilícita e
crime permanente de tráfico de drogas, para que possa chegar há uma possível conclusão
com relação a legalidade da invasão domiciliar sem autorização judicial ou consentimento
do morador para casos de suspeita de tráfico de drogas.

3.PROVA ILÍCITA E CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO DE DROGAS
O presente capítulo tem por objetivo abordar acerca da prova ilícita e crime
permanente de tráfico de drogas, com abordagem sobre os meios de provas e os aspectos
gerais do crime permanente para melhor compreensão.
Ademais, será objeto de estudo também acerca do tráfico de drogas, para uma
possível resolução da problemática do presente artigo que consiste no entendimento
jurisprudencial acerca da legalidade da invasão domiciliar sem autorização judicial ou
consentimento do morador para casos de suspeita de tráfico de drogas.
3.1 ABORDAGEM DOS MEIOS DE PROVAS
Antes de adentrar a análise da abordagem dos meios de provas no processo penal,
necessário que se tenha a conceituação do que venha ser o termo prova.
Segundo Capez (2021), prova é o conjunto de atos praticados pelas partes coma
finalidade de contribuir para o magistrado em sua convicção com relação a existência ou
inexistência de um fato, ou veracidade.
Adotando mesmo pensamento, entende Mougenot (2019, p. 779) que, “prova é o
instrumento usado pelos sujeitos processuais para comprovar os fatos da causa, isto é,
aquelas alegações que são deduzidas pelas partes como fundamento para o exercício da
tutela jurisdicional”.

Portanto, nota-se que a prova é um dos mais importantes dentro do processo
penal, isto porque é o início de todo processo, utilizado com o intuito de comprovar a
veracidade de um fato, tendo como finalidade contribuir para a convicção do magistrado,
conforme explica Capez (2021, p. 731):
Sem dúvida alguma, o tema referente à prova é o mais importante
de toda ciência processual, já que as provas constituem os olhos do
processo, o alicerce sobre qual se ergue toda a dialética processual.
Sem provas idôneas e válidas, de nada adianta desenvolverem-se
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aprofundados debates doutrinários e variadas vertentes
jurisprudenciais sobre temas jurídicos, pois a discussão não terá
objeto. (CAPEZ, 2021, p 731)
Desta forma, resta claro que a prova de um modo geral, confere uma convicção
processual, por ser compreendida como uma fonte essencial, para auxiliar o magistrado
durante o processo.
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Contudo, “a prova não surge do nada para o processo” (MARCÃO, 2021, p. 1028),
deve percorrer um caminho, “um fio condutor que liga a realidade do fato passado à
realidade do processo” (MARCÃO, 2021, p. 1028), nesse viés que surge os meios de prova.
Segundo Mougenot (2019, p. 789) meio de prova é,
todo fato, documento ou alegação que possa servir, direta ou
indiretamente, à busca da verdade real dentro do processo. Em
outras palavras, é o instrumento utilizado pelo juiz para formar a sua
convicção acerca dos fatos alegados pelas partes. (MOUGENOT,
2019, p. 789)
Assim, pela perspectiva de Marcão (2021, p. 1029), meio de prova “é o veículo,
instrumento ou maneira, pessoal ou real, pela qual a prova poderá ser produzida; levada
ao processo”.
Nesse sentido, o Código de Processo Penal Estabeleceu os seguintes meios de
prova: capítulo II – Exame de corpo de delito e das perícias em geral (artigos 158 a 184);
capítulo III – Interrogatório do acusado (artigos 185 a 196); capítulo IV – A confissão (artigos
197 a 200); capítulo V – Do ofendido (artigo 2001); capítulo VI – Das testemunhas (artigos
202 a 225); capítulo VII – O reconhecimento de pessoas e coisas (artigos 226 a 228);
Capítulo VII – A acareação (artigos 229 e 230); capítulo IX – Os documentos (artigo 231 a
238); capítulo X – Os indícios (artigo 239), e capítulo XI – Da busca e apreensão (artigos 240
a 250). (BRASIL, 1941)
Apesar do Código de Processo Penal elencar os meios de prova, estes não são
exaustivos, mas tão somente exemplificativos. Isto porque, impende observar, os diversos
meios de elementos que constituem o conjunto probatório, não são absolutos, posto que
se deve observar as determinações de admissibilidade dos meios de prova, uma vez que a
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso LVI, não admite provas obtidas por
meios ilícitos. Quanto as provas ilícitas o Código de Processo Penal no artigo 57, também
buscou dar tratamento especial.
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Portanto, compreende-se que as provas ilícitas são aquelas obtidas de forma
contraria as regras do direito constitucional e material. Explica melhor Marcão (2021, p.
1401) quanto a violação da norma constitucional e material, a seguir:
Haverá prova ilícita por violação de norma constitucional, por
exemplo, quando for produzida em desrespeito ao art. 5º, XI, da CF,
onde se lê que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial.
[...]
Também é considerada ilícita a prova produzida em
desconformidade com as normas infraconstitucionais, tal como
ocorre, por exemplo, na situação em que o laudo pericial é realizado
por um único perito não oficial (CPP, art. 159, § 1º); na confissão de
autoria delitiva obtida mediante tortura, e se o reconhecimento de
pessoa for feito em desconformidade com o disposto no art. 226 do
CPP. (MARCÃO, 2021, p. 1401) (grifos do autor)

A doutrina classifica a provas ilícitas, conforme a natureza da norma, podendo ser
prova ilícita em sentido estrio e a prova ilegítima.
A prova ilícita em sentido estrito é a “denominação empregada para designar a
prova obtida por meio de violação de norma, legal ou constitucional, de direito material”
(REIS; GONÇALVES, 2020, p. 727). Por outro lado, a prova ilegítima “é como se designa a
prova obtida ou introduzida na ação por meio de violação de norma de natureza
processual” (REIS; GONÇALVES, 2020, p. 727).
Independentemente da espécie de prova ilícita, sendo ela ilícita em sentido estrito
ou ilegítima, sua utilização é sempre vedada, ineficaz. Contudo, ao falar-se em prova ilícita,
não há como tratar da teoria da árvore dos frutos envenenados.
Sobre a teoria da árvore dos frutos envenenados, explicar melhor Mougenot (2019,
p. 805-806):
A denominação de teoria ou doutrina “do fruto da árvore
envenenada” – também utilizada no singular, “fruto da árvore
envenenada’ –, literal tradução do inglês (fruit of the poisonous tree
doctrine), diz respeito a um conjunto de regras jurisprudenciais
nascidas na Suprema Corte norte-americana, segundo as quais as
provas obtidas licitamente, mas que sejam derivadas ou sejam
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consequência do aproveitamento de informação contida em material
probatório obtido com violação dos direitos constitucionais do
acusado, estão igualmente viciadas e não podem ser admitidas na
fase decisória do processo penal. Vale dizer: tal teoria sustenta que
as provas ilícitas por derivação devem igualmente ser desprezadas,
pois “contaminadas” pelo vício (veneno) da ilicitude do meio usado
para obtê-las. (MOUGENOT, 2019, p. 805-806)
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Esta teoria da árvore dos frutos envenenados, foi consagrado no artigo 157,
primeira parte, Código de Processo Penal. Contudo a teoria da árvore dos frutos
envenenados não é absoluta, isto porque na segunda parte do referido parágrafo, dispõe
que “salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando
as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras” (BRASIL,
1941, não paginado).
Observa-se que na primeira parte do referido parágrafo, não ocorre conexão
causal entre a prova lícita e a ilícita. Explica melhor Capez (2020, p. 396) quanto a ausência
do nexo de causalidade:
Se não existe nexo de causalidade entre a nova evidência e a prova
anteriormente produzida, isto significa que uma não derivou da
outra. Se a causa geradora da prova for absolutamente independente
em relação à anterior, é porque uma nada tinha a ver com a outra,
sendo incabível falar-se em prova ilícita por derivação. Em outras
palavras, se o fruto derivou de outra árvore distinta da envenenada,
não há que se falar na teoria dos frutos da árvore envenenada.
(CAPEZ, 2020, p. 396)
Portanto, a lei é no sentido da sua inadmissibilidade, tendo em vista que as provas
derivadas das ilícitas devem se desentranhar do processo.
Entretanto, a utilização de provas ilícitas, não significa a nulidade da ação penal,
mas tão somete a “inadmissibilidade dos elementos de convicção obtidos ilegalmente e
dos que deles derivam” (REIS; GONÇALVES, 2020, p. 728), permitindo que o direito de punir
seja analisado à vista de eventuais outras provas.
3.2 ASPECTOS GERAIS DO CRIME PERMANENTE
Antes de adentrar aos aspectos gerais do crime permanente no tráfico ilícito de
drogas, necessário que se tenha uma compreensão do que venha ser o termo crime.
Segundo o doutrinador Bitencourt (2010, p. 245), crime é uma “ação, típica, antijurídica e
culpável”.
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Pensamento este, no mesmo sentido contido no Dicionário Compacto do Direito,
autoria de Cunha (2011, p. 231-232), dispondo que crime é a “violação grave de um bem
jurídico protegido penalmente. Ato típico, contrário ao direito, imputável a título de dolo
ou culpa, que a lei contrapõe a pena como sanção específica”.
O Código Penal Brasileiro não trouxe em seu corpo a conceituação do termo crime,
mas trouxa critérios que fundamentam o conceito, como por exemplo o artigo 1º, que diz
que “não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”.
(BRASIL, 1940, não paginado)
Dessa forma, entende-se por crime como uma conduta tipificada em lei, sendo,
portanto, “contrária ao ordenamento jurídico penal culpável” (SILVA; LEITE, 2017, p. 74-87).
Compreendido o que venha a ser o termo crime, passa então ao estudo dos
aspectos gerais do crime permanente no tráfico ilícito de drogas. A classificação dos crimes
quanto a forma de ação, segundo a doutrina penal brasileira, é dividida em: crime
instantâneo, permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes.
Para o autor Marcão (2021, p. 1600), crime instantâneo são “os que se completam
num só momento. A consumação se dá num determinado instante, sem continuidade
temporal. Ex.: homicídio, em que a morte ocorre num momento certo”.
Por sua vez, quanto ao crime permanente compreende Bitencourt (2021, p. 683),
que “é aquele crime cuja consumação se alonga no tempo, dependente da atividade do
agente, que poderá cessar quando este quiser (cárcere privado, sequestro)”.
Enquanto o crime instantâneo de efeitos permanentes, “embora consumação se
dê em um momento determinado, seus efeitos perduram no tempo, independente da
atuação da vontade do agente” (JUNQUEIRA; VANZOLINI, 2021, p. 203), ou seja, “tempo
do crime é apenas o momento da conduta, pouco importando o momento ou a duração
do resultado” (JUNQUEIRA; VANZOLINI, 2021, p. 203).
Segundo Capez (2021, p. 695-696), necessário que se tenha a diferenciação de
crimes permanentes de instantâneos de efeitos permanentes, que assim busca explicar:
A diferença entre o crime permanente e o instantâneo de efeitos
permanentes, reside em que no primeiro há a manutenção da
conduta criminosa, por vontade do próprio agente; ao passo que, no
segundo, perduram, independente da sua vontade, apenas as
consequências produzidas por um delito já acabado, por exemplo, o
homicídio e a lesão corporal. (CAPEZ, 2021, p. 695-696)
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Nota-se, pelas explicações dos autores acima citados que o fundamento dos
crimes instantâneos e permanentes, consiste na consumação do crime. Seguindo desta
forma ao que prevê o inciso I, artigo 14 do Código Penal, que diz que “consumado, quando
nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal”. (BRASIL, 1940, não paginado)
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Compreendido a classificação dos crimes quanto a forma de ação, tem como foco
o estudo no crime permanente. Segundo o Código de Processo Penal, no artigo 303, “nas
infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência” (BRASIL, 1941, não paginado).
A doutrina de direito penal entende que o crime tráfico de drogas tem natureza
permanente, uma vez, que tem “seu momento consumativo prolongado no tempo de
acordo com a vontade do agente” (ZAGONEL; OLIVEIRA, 2020, p. 105-1038). Essa
classificação como crime permanente ocorre porque entende Amaral (2012, p. 165-193)
que:
O crime de tráfico na modalidade ‘guardar ou ter em depósito drogas
para fins de comércio’ é permanente. O crime permanente pode ser
constituído por um único comportamento (aquele que o realiza),
revelando-se, numa primeira visada, de estrutura unitária. A lesão
contra o bem jurídico tutelado é única e o fato perdura. A conduta
ofensiva se protrai no tempo, sendo que a consumação somente
cessa (o crime é exaurido) no momento em que termina o
comportamento anti-jurídico (ação ou omissão ou ação e omissão)
através da vontade do agente ou por outro motivo qualquer. Há
duração do fato, que – como já dito - protrai-se no tempo, com
permanência do estado anti-jurídico, fazendo que com o dano
perdure sem interrupção, e por conseguinte, o crime também
perdura. O crime permanente atua sobre um bem jurídico susceptível
de ‘compressão’, não de ‘destruição’. (AMARAL, 2012, p. 165-193)
Portanto, o crime de tráfico de drogas tem por objeto o ato de manter substâncias
entorpecentes em deposito, em desacordo com a lei ou autorização legal, tendo por
natureza o crime de permanente, desta forma, permitindo “considerar o agente em
flagrante delito enquanto estiver ocorrendo a prática delituosa” (ZAGONEL; OLIVEIRA,
2020, p. 105-1038), situação está que vai de encontro ao que preceitua o artigo 302, inciso
I, do Código de Processo Penal, situação de flagrância.
É com base nessa situação que tem por objeto a violação do domicilio no crime de
tráfico de drogas, em virtude da sua natureza permanente, o que fica evidente nas palavras
de Nucci (2018, p. 679):
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É indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio
autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo
sem o mandado, o que aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse
expedido. Assim, a polícia pode ingressas em casa alheia para intervir
num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando
for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja
consumação se prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de
drogas, na modalidade “ter em depósito” ou “trazer consigo” (art. 33,
caput, Lei 11.343/2006), pode o policial penetrar no domicílio
efetuando a prisão cabível. (NUCCI, 2018, p. 679)
Contudo, não é a mera suspeita que possibilita o ingresso forçado no domicilio
quanto a prática de crime tráfico de drogas, necessário que demonstre que foi mediante
justa causa, deve existir indícios que viabiliza a suspeita, ou seja, deve ser mediante
fundadas razões a autorizarem.
Nesse viés, que reside a problemática do presente estudo, que consiste em saber
se a invasão a domicílio, por autoridade policial, sem consentimento do morador e sem
autorização judicial, fundada em prática de crime permanente de tráfico de drogas, pode
ser considerada legal, juntamente com as provas obtidas, questão esta que será objeto de
estudo no próximo tópico.
3.3 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA INVASÃO
DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA
CASOS DE SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS FUNDADA EM PRÁTICA DE CRIME
PERMANENTE
O significado de drogas encontra-se no parágrafo único do artigo 1º da Lei 11.343,
que dispõe, “para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos
capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”. (BRASIL, 2006, não paginado)
Observa-se que o legislador não especificou os nomes dos produtos ou
substâncias que podem ser considerados como drogas, deixando a listagem a cargo da
União. Quanto a prática do crime de tráfico de drogas, está também se encontra na Lei
11.343/2006, em seu artigo 33 que assim reza:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
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determinação legal ou regulamentar. (BRASIL, 2006, não
paginado)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Deste modo, a conduta típica do crime de tráfico de drogas é composta por 18
(dezoito) verbos, bastando que o agente pratique apenas um dos verbos para ser tipificado.
O referido crime é classificado como sendo de ação múltipla ou conteúdo alternativo, ou
seja, o agente será responsável apenas por um crime, mesmo que realize mais de uma
essência verbal, isso se houver um considerável lapso temporal na prática das condutas.

Mesmo se não existir um intervalo de tempo ainda é provável a tipificação de
responsabilidades diversas.
Conforme visto no tópico anteriormente, o crime de tráfico de drogas se trata de
um tipo de crime permanente, ou seja, a consumação deste se prolonga no tempo durante
o período que persistir a ofensa ao bem jurídico. Assim, enquanto o sujeito não cessar a
permanência do ato delituoso está sujeito a flagrância.
Perante a legislação pátria e a Constituição Federal, sabe-se que é possível adentrar
no domicílio alheio em alguns casos, dentre eles o flagrante delito. Sendo assim, o cerne
do presente trabalho tem como foco saber se a invasão a domicílio, por autoridade policial,
sem consentimento do morador e sem autorização judicial, fundada em prática de crime
permanente de tráfico de drogas, pode ser considerada legal, juntamente com as provas
obtidas.
A respeito das funções da prisão em flagrante, Mendes comenta que (2012, p. 773):
A prisão em flagrante tem duas funções básicas. A primeira é a de
interceptar o evento criminoso, impedindo a consumação do crime
ou o exaurimento de seu iter criminis. Por isso, o Código de Processo
Penal permite que a prisão em flagrante seja realizada por 'qualquer
do povo', tendo em vista que o Estado policial não pode estar
presente em todos os lugares, em todos os momentos. Nesse
sentido, a Constituição, em seu art. 5º, XI, estabelece o flagrante
delito como hipótese excepcional de violação do domicílio, sem
ordem judicial, mesmo à noite. A segunda função é a de possibilitar
a colheita imediata de provas contundentes sobre o fato delituoso,
especialmente no que se refere à autoria. (MENDES, 2012, p. 773)
Resumindo-se, a prisão em flagrante não depende do aval judicial, ou seja, o
mandado autorizado por um juiz, podendo inclusive ser realizada por qualquer um do
povo, conforme bem explicado por Mendes. Sobre o flagrante, Pinho (2020, p. 97) assevera
que:
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O Código de Processo Penal, em seu art. 302, estabelece as hipóteses
em que alguém pode ser preso em flagrante pela prática de uma
infração penal. Tratando-se de crime permanente, como o de
sequestro e de diversas modalidades de tráfico de entorpecentes, em
que o momento consumativo se prolonga no tempo, não se exige a
exibição de mandado judicial para ingresso na casa, podendo a
prisão ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite. (PINHO, 2020, p.
97)
Deste modo, uma prova que teve a sua obtenção sem a autorização judicial ou
então por estar em desacordo com as previsões legais deve ser anulada plenamente, em
que seus efeitos jurídicos não podem ser produzidos.
Por meio de uma decisão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603616/RO,
que foi julgado no ano de 2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, mesmo no
período da noite, o agente ou autoridade policial pode realizar a entrada forçada no
domicílio sem mandado judicial, desde que indique que na residência está acontecendo
uma situação de flagrante delito, porém deve existir razões fundamentadas para tal, bem
como a justificativa posterior tem que ser plausível, o que ficou evidente nos fatos em
comento no ANEXO – C.

Portanto, a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial estava amparada
já que teve o acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado, sendo assim
suficiente para indicar fundadas razões a autorizarem o ingresso.
Outro fator importante que merece destaque, é quanto as denúncias anônimas,
onde segundo o Supremo Tribunal Federal entendeu que as “denúncias anônimas,
afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam
informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por
exemplo” (BRASI, 2015, não paginado), estas não possuem força probatória em juízo, não
podendo ser consideradas a justa causa para o ingresso no domicílio.
Por outro lado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (ANEXO – D) julgou
recentemente dispondo que não há “nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais,
sem mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação e sobre o qual
ainda há fundada suspeita de servir para a prática de crime permanente” (BRASI, 2020, não
paginado).
No caso em apreço, a busca e apreensão iniciou-se após denúncia anônima
informando que havia armazenamento de drogas e armas em um imóvel. Em diligência até
o imóvel, os policiais foram informados pelos vizinhos que não tinha residentes no imóvel.
Os agentes fizeram uma vistoria externa do imóvel, no qual não identificaram indícios de
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ocupação, contudo avistaram parte do material ilícito, desta forma adentraram no imóvel
e encontraram,
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grande quantidade de drogas (7kg de maconha prensada,
fracionadas em 34 porções; 2.097,8kg de cocaína em pó, fracionada
em 10 tabletes e 51 gramas de cocaína petrificada, vulgarmente
conhecida como crack) de armas (uma submetralhadora com
carregador, armamento de uso proibido; 226 munições calibre .45;
16 munições calibre 12; 102 munições calibre 9mm; 53 munições
calibre .22; 04 carregadores, 01 silenciador, 02 canos de arma curta,
03 coldres). (Habeas Corpus nº 588.445 – (2020/0139280-1). Relator:
Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça. Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento) ).
Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, que ainda que a propriedade privada goza
de proteção constitucional, no caso em comento não se verificou nulidade na busca e
apreensão realizada por agentes, sem mandado judicial, uma vez, que a fundadas razões a
autorizarem o ingresso, já que o imóvel era utilizado para a prática de crime permanente,
armazenando drogas e armas, concreta flagrância do crime, afastando a proteção prevista
na Constituição Federal de 1988.

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal julgou o Embargos de Declaração
recebidos como Agravo Regimental quanto as fundadas razões a autorizarem o ingresso
no imóvel sem expedição de mandado judicial (ANEXO – E).
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que para a proteção dos
direitos dos cidadãos e incluindo a própria proteção da polícia, quanto a ao ingresso em
domicílio alheio sem expedição de mandado judicial, quando o morador autorize a
entrada, conclui que,
ser impositivo aos agentes estatais "o registro detalhado da operação
de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em
autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em
sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre
assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado". Além
disso, toda a diligência deverá ser gravada em vídeo. (Agravo
Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
1.742.596 – MG. Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de
Julgamento: 25/05/2021, T5 – Quinta turma, Data de Publicação: DJe
28/05/2021)
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Isto porque, no caso em apreço a Quinta Turma constatou que houve nulidade na
busca domiciliar sem mandado judicial, tendo em vista que ocorreu invasão ao domicílio,
posto que afirmam os policias que a entrada foi autorizada pelo morador do imóvel,
contudo o réu alega que não autorizou a entrada dos policiais.
Não comprovando o consentimento do morador quanto a sua voluntariedade de
forma expressa, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que ocorreu ilegalidade na busca
domiciliar e desta forma toda a prova dela decorrente.

Assim, a jurisprudência vem admitindo de forma majoritária que o ingresso em
domicílio sem autorização judicial e sem o consentimento do morador não é ilegal, tendo
em vista que o crime de tráfico de drogas é considerado como permanente, em que o
ingresso da autoridade competente está juridicamente procedente, contanto que seja
certificada a flagrância, ou seja, fundadas razões a autorizarem o ingresso.
E que por sua vez, quanto a busca domiciliar sem mandado judicial, for autorizada
a entrada pelo morador, o consentimento do morador deve ser expresso quanto a sua
voluntariedade, assim não incorrendo os policiais em nulidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma melhor compreensão
sobre “a prova ilícita e crime permanente de tráfico de drogas: à luz do direito fundamental
à inviolabilidade do domicílio”.
Para a realização do estudo foi necessário basear-se no seguinte problema: a
invasão a domicílio, por autoridade policial, sem consentimento do morador e sem
autorização judicial, fundada em prática de crime permanente de tráfico de drogas, pode
ser considerada legal, juntamente com as provas obtidas?
De acordo com a análise dos dois capítulos, notou-se que a Carta Magna no artigo
5º, inciso XI, trouxe em seu corpo que o domicílio é inviolável, contudo, está inviolabilidade
domiciliar é relativa, assim como os demais direitos fundamentais, permitindo que a
autoridade estatal adentre no domicílio.
Sendo assim, dizer que os direitos fundamentais, dentre eles a inviolabilidade do
domicílio, não possuem o caráter de serem absolutos não significa que essa proteção dada
pela Constituição Federal seja dotada de fragilidade, o que acontece na verdade é uma
limitação de tais direitos em situações que são necessárias.
Deste modo, a inviolabilidade do domicílio possui restrições que a própria
constituição cuidou de mencionar, quais sejam: consentimento do morador; flagrante
delito; desastre; para prestar socorro; e, mediante mandado judicial.
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Portanto, o direito da inviolabilidade domiciliar nas suas exceções só poderá ser
admitido quando for evidente as causas que autorizam a entrada, não podendo ser
somente uma mera suspeita.
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Isto porque, caso não haja as evidentes causas que autorizam a entrada, poderá
contaminar o processo, gerando a nulidade, incluindo das provas. As provas no processo
é o conjunto de atos praticados pelas partes coma finalidade de contribuir para o
magistrado em sua convicção com relação a existência ou inexistência de um fato, ou
veracidade
A prova de um modo geral, confere uma convicção processual, por ser
compreendida como uma fonte essencial, para auxiliar o magistrado durante o processo.
Nesse sentido, o Código de Processo Penal estabeleceu os meios de prova.
Apesar do Código de Processo Penal elencar os meios de prova, estes não são
exaustivos, mas tão somente exemplificativos. Isto porque, impende observar, os diversos
meios de elementos que constituem o conjunto probatório, não são absolutos, posto que
se deve observar as determinações de admissibilidade dos meios de prova, uma vez que a
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso LVI, não admite provas obtidas por
meios ilícitos

Compreende-se que as provas ilícitas são aquelas obtidas de forma contraria as
regras do direito constitucional e material. A lei é no sentido da sua inadmissibilidade,
tendo em vista que as provas derivadas das ilícitas devem se desentranhar do processo.
Nesse viés a pesquisa se propôs, como objetivo geral de analisar a legalidade das
provas obtidas na atuação da autoridade policial ao ingressar no domicílio do indivíduo
embasado no crime permanente de tráfico de drogas sem possuir autorização judicial e
sem autorização do morador.
O crime permanente é compreendido cuja consumação se alonga no tempo. A
doutrina de direito penal entende que o crime tráfico de drogas tem natureza permanente,
uma vez, que sua consumação se alonga no tempo de acordo com a vontade do agente
Portanto, o crime de tráfico de drogas tem por objeto o ato de manter substâncias
entorpecentes em deposito, em desacordo com a lei ou autorização legal, tendo por
natureza o crime de permanente. É com base nessa situação que tem por objeto a violação
do domicilio no crime de tráfico de drogas, em virtude da sua natureza permanente.
Mas o ingresso forçado no domicílio no que concerne quanto a prática do crime
de tráfico de drogas, deve demonstrar que há indícios que possibilita a suspeita, mediante
justa causa, em outras palavras, mediante fundadas razões a autorizarem, não sendo
meramente uma suspeita qualquer.
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A jurisprudência tem admitido o ingresso no domicílio sem o consentimento do
morador ou sem autorização judicial, por ser o crime de tráfico de drogas crime
permanente, estando o agente competente juridicamente amparado, não sendo ilegal a
entrada forçada, mas desde que mediante fundadas razões a autorizarem o ingresso,
certificada a flagrância.
Por outro lado, a jurisprudência vem admitindo quando tratar-se de busca
domiciliar com consentimento do morador, mas sem mandado judicial, que seja expresso
o consentimento quanto a sua voluntariedade, para que não ocorra nulidade no processo.
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ANEXO – A: MANDADO DE SEGURANÇA N. 23.452-1/RJ: OS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro,
direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das
liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que
respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional
das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e
considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações
de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e,
de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos
direitos e garantias de terceiros. (RMS 23.452/RJ. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
16/09/1999).
FONTE: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 23.452-1/RJ.
Impetrante: Luiz Carlos Barreti Júnior; Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/1999. Não paginado. Disponível
em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85966.
Acesso em: 15 set. 2021.

ANEXO – B: APELAÇÃO CRIMINAL N. 118128-49.2020.8.09.0175: APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA POR INVASÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 1- Se inexistem fundadas razões
justificadoras da violação domiciliar pelos agentes públicos, deve ser declarada nula a
prova obtida e dela derivada e, por consequência, deve ser absolvido o processado, nos
termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 2- Recurso conhecido e
provido. Prejudicada a análise do mérito.
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Publicação: DJ de 02/02/2021)
FONTE: GOIÁS. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 118128-49.2020.8.09.0175.
Apelante: Dyonathan Nunes de Almeida; Apelado: Ministério Público. Relator: Des. J.
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DJ de 02/02/2021). Não paginado. Disponível em:
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ANEXO – C: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603616/RO: Recurso extraordinário
representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art.
5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime
permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao
período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a
Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito
legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à
execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade
da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio
(Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais
sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais
de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos
mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a
interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade
e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para
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suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE
603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016
PUBLIC 10-05-2016)
(STF - RE: 603616 RO - RONDÔNIA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:
05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-093 10-05-2016)
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FONTE: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 603616/RO.
Recorrente: Paulo Roberto de Lima; Recorrido: Ministério público do Estado de Rondônia.
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015. Não paginado. Disponível em:
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/864040028/recursoextraordinario-re-603616ro-rondonia/inteiro-teor-864040034. Acesso em: 10 out. 2021.
ANEXO – D: HABEAS CORPUS N. 588.445/SC: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E DE ARMAS. BUSCA E
APREENSÃO EM APARTAMENTO NÃO HABITADO, UTILIZADO COMO LOCAL DE
ARMAZENAMENTO,
SEM
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE
BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA
TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS
SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO
DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também
passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como
coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu,
em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de
raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático
anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da
residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de
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'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei
Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª
Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois
compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento
habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer
compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou
atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em
03/04/2007, DJe de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional, no
tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem
móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia,
ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida
privada. 4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade
privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada
por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de
habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de
residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática
de crime permanente (armazenamento de drogas e armas), o que afastaria a proteção
constitucional concedida à residência/domicílio. Situação em que, após denúncia
anônima detalhada de armazenamento de drogas e de armas, seguida de informações
dos vizinhos de que não haveria residente no imóvel, de vistoria externa na qual não
foram identificados indícios de ocupação da quitinete (imóvel contendo apenas um
colchão, algumas malas, um fogão e janela quebrada, apenas encostada), mas foi
visualizada parte do material ilícito, policiais adentraram o local e encontraram grande
quantidade de drogas (7kg de maconha prensada, fracionadas em 34 porções; 2.097, 8kg
de cocaína em pó, fracionada em 10 tabletes e 51 gramas de cocaína petrificada,
vulgarmente conhecida como crack) e de armas (uma submetralhadora com carregador,
armamento de uso proibido; 226 munições calibre .45; 16 munições calibre 12; 102
munições calibre 9mm; 53 munições calibre .22; 04 carregadores, 01 silenciador, 02 canos
de arma curta, 03 coldres). 5. A transposição de portão em muro externo que cerca prédio
de apartamentos, por si só, não implica, necessariamente, afronta à garantia de
inviolabilidade do domicílio. Para tanto, seria necessário demonstrar que dito portão
estava trancado, ou que havia interfone ou qualquer outro tipo de aparelho/mecanismo
de segurança destinado a limitar a entrada de indivíduos que quisessem ter acesso ao
prédio já no muro externo, o que não ocorre no caso concreto, em que há, inclusive,
depoimento de policial afirmando que o portão estaria aberto. 6. De mais a mais, havendo
depoimento de policial, asseverando que teria sido visualizada, pela janela, parte do
material ilícito ali existente, é de se concluir que a entrada dos policiais na quitinete em
questão se deu em razão da suspeita concreta de flagrância do crime de armazenamento
de drogas, que é permanente. 7. Modificar as premissas tidas como válidas pela instância
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ordinária demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o
que inviável na sede mandamental. 8. Habeas corpus de que não se conhece.
(STJ - HC: 588445 SC 2020/0139280-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 31/08/2020)
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FONTE: BRASIL. Superior Tribunal de justiça. Habeas Corpus nº 588.445 –
(2020/0139280- 1). Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina;
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; Paciente: Dileon Charles de
Campos Barbosa. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça. Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento).
Não paginado. Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&s
equencial=1974704&num_registro=202001392801&data=20200831&formato=PDF.
Acesso em: 15 out. 2021.
ANEXO – E: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
N. 131073/STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA. CRIME DE
NATUREZA PERMANENTE.
DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A
análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta
ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do
conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON
FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 2. A conclusão a que chegou o Superior
Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE,
no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de
natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
24/4/2009). 3. Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu
interior ocorre a prática de crime. Nesse sentido: RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
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Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo
Regimental, ao qual se nega provimento.
FONTE: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração recebidos como
Agravo Regimental. Origem HC- 131073/STJ. Embargantes: José Cesar Pedrini e
outros; Embargado: Ministério Público Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma, Sessão Virtual de 6.8.2021 a 16.8.2021. Não paginado. Disponível em:
https://www.escavador.com/diarios/5238547/STF/P/2021-08-19?page=40. Acesso em: 10
out. 2021.
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Resumo: O presente estudo tem por objetivo examinar em detalhes o governo local no
Estado federal australiano. Para cumprir tal desiderato, seguimos uma metodologia
eminentemente descritiva. Num primeiro momento, traremos as características essenciais
básicas do federalismo australiano. Após expor o figurino do seu Estado federal,
passaremos a examinar o lugar do governo local no ordenamento jurídico parcelar de cada
um dos seus 6 (seis) Estados. Por fim, abordaremos a dinâmica de poder entre o governo
local, o ente central e os Estados subjacente à moldura normativa traçada na seção
precedente. A título de encerramento, exporemos algumas reflexões críticas extraídas da
condição do governo local no Estado federal australiano.
Palavras-chave: Austrália; federalismo; governo local
Abstract: This study aims to thoroughly examine the local government in the Australian
federal State. For that purpose, it follows an eminently descriptive methodology. Firstly, this
paper shows the essential traits of Australian federalism. After explaining the framework of
its Federal State, it goes further on to examine the place of local government in the partial
legal system of each of its 6 (six) States. At last, it approaches the dynamic of power
between local, central, and medium federal levels underlying the normative frame outlined
in the preceding section. Finally, it presents some critical reflections extracted from the
condition of local government in the Australian federal State.
Keywords: Australia; federalism; local government
SUMÁRIO: 1 – Introdução; 2 – Características do Estado federal australiano; 3 – A
Federação dual e a ausência de previsão do governo local na Carta da Commonwealth; 4 –
A dinâmica de poder entre o governo local e os entes federativos estadual e federal; 5 –
Referências
1 - Introdução
O presente estudo busca delinear os elementos básicos do governo local no Estado
federal australiano, tanto a partir do direito positivo, quanto por meio da aplicação do
esquema normativo para a realidade subjacente.
Num primeiro momento, abordam-se as características essenciais de um Estado
federal para, em seguida, enquadrar o Estado federal australiano em seu tipo ideal.
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Ademais, intenta-se fazer um breve apanhado dos traços culturais, geográficos e
econômicos daquele país.
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Na sequência, a empreitada volta-se ao exame pormenorizado do arcabouço
normativo constitutivo dos 6 (seis) Estados australianos – entes federativos intermediários
– com o fito de posicionar a autonomia dos governos locais na moldura jurídica delineada.
Por fim, encerra-se o trabalho com uma análise da literatura australiana que expõe
a interação, na prática, do governo local com os Estados e com o ente central, advogando
por uma maior autonomia daquele em face destes. À guisa de conclusão, faz-se uma
reflexão crítica do status quo do ente local australiano a partir de um olhar do federalismo
brasileiro, no qual o Município teve seu reconhecimento como ente federativo autônomo
na Constituição Federal de 1988.
2 – Características do Estado federal australiano
O Estado federal australiano compartilha, como não poderia ser diferente, do núcleo
mínimo definido como elementos essenciais do federalismo: (i) ao menos dois níveis de
governo; (ii) uma Constituição escrita; (iii) atribuição de competências legislativas,
inclusive na área fiscal, e algum nível de autonomia, tudo na própria Carta Magna; (iv)
representação das unidades constitutivas da Federação nas instituições decisórias do
governo central; (v) procedimentos jurisdicionais de decisão de conflitos constitucionais
entre os níveis de governo; e (vi) formas de coordenação na relação entre os governos.111
Tal moldura abstrata e dúctil irá variar em cada Estado-nação, de acordo com sua história,
cultura e tradição institucional.112
A Austrália segue formalmente o modelo dual de federalismo, cujas unidades
constitutivas são denominadas ‘Estados’, ao passo que o governo central é designado
‘Commonwealth’.113 O federalismo australiano é bastante centralizado e simétrico,
contendo, ao todo, 6 (seis) Estados.114 Estas características se devem, sobretudo, a relativa
uniformidade étnica, religiosa e cultural da Austrália.115
111 ANDERSON, George. Federalismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. Kindle edition.
Posições 221-246
112 Ibid. Posição 252
113 Ibid. Posição 296
114 Ibid. Posições 396 e 489
115 Ibid. Posições 524-563. Cabe apontar que o diagnóstico de homogeneidade se deve sobretudo à uma
análise comparativa com outros Estados federais, cuja diversidade e multiculturalismo é mais marcante, tais
como Bélgica e Canadá. Sem embargo, a Austrália possui aproximadamente 2% de sua população total
composta por aborígenes e demais povos nativos, além de, após a 2ª Guerra Mundial, ter recebido, sobretudo
em sua região sudeste, imigrantes do leste Europeu, Ásia e África. Cf SAUNDERS, Cheryl. Commonwealth of
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A nível local, a Austrália possui aproximadamente 500 a 700 instâncias
governamentais, que oscilam bastante em sua densidade populacional e extensão
territorial. Sua arrecadação tributária compõe menos de 3% do total do Estado federal e
seus gastos atingem, em média, apenas 2,5% do PIB australiano. Por fim, suas atribuições
se voltam aos serviços e infraestruturas locais.116
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Feita esta breve introdução da Federação australiana, cumpre avançar ao percurso
do presente trabalho. De início, entretanto, mostra-se necessário ressalvar que não é o
escopo deste estudo apresentar propostas prescritivas que busquem alterar a atual
dinâmica do federalismo australiano. Com efeito, uma abordagem de tamanha ambição
escapa nossos estreitos limites, uma vez que demandaria aprofundar aspectos de
engenharia institucional e tradição institucional do Estado australiano, de modo a antecipar
eventuais efeitos adversos de alterações pontuais na sala de máquinas da Constituição da
Commonwealth.
Noutro giro, este trabalho buscará, num primeiro momento, apresentar, com o
intuito meramente descritivo, o espaço de poder ocupado pelo governo local na estrutura
normativa do Estado australiano. Para cumprir tal finalidade, como ficará claro, será
necessário avançar na legislação estadual, que dispõe em maior detalhamento a respeito
dos governos locais.

Após o apanhado do arcabouço normativo subjacente ao governo local, o estudo
volta-se a examinar a práxis da Federação australiana com ênfase no governo local. É dizer:
será analisada a forma pela qual as normas tratadas na seção precedente interagem com
a distribuição fática e política de poderes, de modo a modelar o grau de autonomia dos
entes locais.
3 – A Federação dual e a ausência de previsão do governo local na Carta da

Commonwealth

O Estado federal australiano é dual e, nesta condição, o governo local não é
reconhecido na Constituição da Commonweath, sendo, portanto, objeto de regulação da
legislação estadual. Nada obstante, como aponta Saunders, as Constituições estaduais
costumam trazer um feixe de garantias mínimas à ingerência estatal no governo local, o
que não afastou a discussão política, existente desde a década de 1970, a respeito da
necessidade de se reconhecer o governo local na Constituição da Commonweath. De toda
Australia. pp. 12-47. KINCAID, John; TAAR, G. Alan (Eds). Constitutional origins, structure, and change in
federal democracies. McGill-Queen’s University Press: London, 2005. pp. 14-15.
116 SANSOM, Graham. Australia: the third sphere steps up. pp. 09-12. BLINDENBACHER, Raoul; PASMA,
Chandra (Eds.) Dialogues on local government and metropolitan regions in federal countries . Forum of
Federations: Canada, 2007. p. 09.
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sorte, os referendos realizados em 1974 e 1988 buscando reconhecer o governo local na
Carta da Commonweath foram rejeitados.117
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Quanto ao ponto, antes de avançarmos às previsões do governo local no
ordenamento jurídico parcelar de cada um dos 6 (seis) Estados australianos, cabe-nos tecer
breves considerações a respeito do procedimento de reforma constitucional na
Constituição australiana.
O processo de mudança constitucional formal na Austrália é significativamente
complexo e envolve dois momentos sucessivos.118 Em regra, num primeiro passo, o
Parlamento australiano – único legitimado para deflagrar o processo de alteração da
Constituição – deve aprovar, em suas duas Casas e por maioria absoluta, a proposta de
emenda. Na sequência, o projeto é submetido a referendo popular, devendo ser aprovado,
concomitantemente, pela maioria dos cidadãos a nível nacional e pela maioria dos
cidadãos da maioria dos Estados, no período de 2 a 6 meses após sua aprovação pelo
Parlamento australiano.119
Por outro lado, o processo de alteração constitucional nos Estados é, no geral, mais
simples e, em alguns casos, a Carta estadual não possui hierarquia normativa superior à
legislação ordinária.120

Avancemos, portanto, ao exame do espaço do governo local nas Constituições
estaduais. No Estado de Queensland, a Constituição de 2001121 traça, em seu Capítulo 7
– seções 70 a 76 – os requisitos constitutivos do governo local, bem como o procedimento
de dissolução do governo e sua gestão temporária no período em questão.
Os requisitos de criação do governo local estão expressos de modo genérico na
Constituição estadual, trazendo remissão a legislação ordinária para disciplinar o tema e a
extensão dos poderes locais – subseção 71.2. Atualmente, vige o Local Government Act, de
2009,122 que trata em detalhes sobre os poderes dos mandatários dos governos locais,
117 SAUNDERS, Cheryl. Commonwealth of Australia. pp. 12-47. KINCAID, John; TAAR, G. Alan (Eds).
Constitutional origins, structure, and change in federal democracies. McGill-Queen’s University Press: London,
2005. p. 24
118 Seção 128 da Constituição Australiana.
119 SAUNDERS, Cheryl. Commonwealth of Australia. pp. 12-47. KINCAID, John; TAAR, G. Alan (Eds).
Constitutional origins, structure, and change in federal democracies. McGill-Queen’s University Press: London,
2005. pp. 41-42
120 Ibid. pp. 32-33
121 Disponível em: https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/2020-03-19/act-2001-080
122 Disponível em: https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2009-017
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seus serviços públicos, o processo de elaboração normativa, a mudança de subdivisões
territoriais locais e a gestão associada de serviços por mais de um governo local.
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Já o processo de dissolução do governo local possui maior detalhamento na própria
Carta Estadual. Com efeito, as seções 72 a 76 delimitam a matéria, indicando que a
prerrogativa para pautar a dissolução do governo local é de Ministro do Estado de
Queensland, que, ao fazê-lo, deve encaminhar o projeto de dissolução à Assembleia
Legislativa dentro do prazo de 14 dias para pautar a discussão. Entre o protocolo e a
votação pela Assembleia, os Conselheiros do governo local são suspensos de suas funções,
podendo ser indicados órgãos ou indivíduos pelo Estado para executarem todas as funções
e prerrogativas do governo local.123 A seu turno, a Assembleia Legislativa terá mais 14
dias para aprovar ou rejeitar a dissolução do governo local. Caso a Assembleia Legislativa
não o faça dentro do período indicado – e o Ministro de Estado não reitere o pedido – os
efeitos da suspensão dos Conselheiros locais são revogados, os seus substitutos são
destituídos e a proposta de dissolução do governo local é extinta.
Noutro giro, a Constituição do Estado de New South Wales de 1902 é ainda mais
genérica, delegando à legislação ordinária a competência de delimitar a forma de
constituição, natureza e a extensão dos poderes, deveres e funções dos governos locais –
subseções 51.2 e 51.3.124 O Local Government Act de 1993125 se desincumbiu de tal
mister, trazendo os requisitos de criação, dissolução e transformação dos arranjos
territoriais dos governos locais – seções 204 a 218F. Cabe destacar, aqui, que,
diferentemente do Estado de Queensland, a iniciativa de deflagração do processo de
criação, alteração, transformação e dissolução dos governos locais compete não só ao
Ministro de Estado, mas também aos cidadãos, por meio de iniciativa popular. Ademais,
não há previsão expressa de participação da Assembleia Legislativa estadual neste
processo, sendo o ato de alteração dos governos locais editado pelo Governador do
Estado. Finalmente, além de trazer preceitos sobre a organização das unidades do terceiro
nível, o Local Government Act de 1993 estabelece em detalhes as atribuições executivas,
legislativas e judicantes locais, bem como a gestão fiscal e os serviços públicos locais.
A Constituição do Estado de South Australia de 1934126 segue a dinâmica da
Constituição do Estado de New South Wales em delegar à legislação ordinária a
prerrogativa de delimitar a forma de constituição, natureza e a extensão dos poderes,
123 É possível identificar um paralelo, em termos práticos, com o instituto da intervenção federal e estadual,
presente na Constituição brasileira.
124 Disponível em: https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1902-032
125 Disponível em: http://classic.austlii.edu.au//au/legis/nsw/consol_act/lga1993182/
126 Disponível em:
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/CONSTITUTION%20ACT%201934/CURRENT/1934.2151.AUTH.PDF
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deveres e funções dos governos locais – subseção 64A.2. Há, contudo, curioso preceito: ao
mesmo tempo em que se estabelece, tal como nas Constituições do Estado de New South
Wales – subseção 51.1 – e do Estado de Queensland – seção 70 e subseção 71.1 -, requisitos
mínimos de temporariedade dos mandatos e dever de boa administração sistema de
governança local – subseção 64A.1 -, a subseção 64A.3 cria, a contrario sensu, a
possibilidade de se formatar um sistema de governança local sem aqueles atributos, desde
que tal proposta advenha de projeto de Lei aprovado pela maioria absoluta de ambas as
casas do Parlamento estadual.
A criação, divisão e extinção de territórios dos governos locais no Estado de South
Australia está disposta no Local Government Act de 1999127, que prevê a possibilidade de
tais propostas de reforma estruturais serem aprovadas pelo Governador – seções 9 e 10 desde que encaminhadas por ambas as casas do Parlamento ou recomendada por Ministro
de Estado – subseção 11.1. Outrossim, o Local Government Act de 1999 dispõe largamente
sobre os poderes locais, sua administração financeira e seus serviços públicos.
O Estado da Tasmania, como ficará claro a seguir, possui o arranjo institucional e
normativo que confere maior autonomia ao governo local. Em seu Constitution Act de
1934,128 para além da previsão de temporariedade dos mandatos do governo local e seu
dever de boa administração – seção 45A -, assim como do preceito segundo o qual os
poderes do governo local não afetam a legislação estadual existente a respeito da vacância
dos órgãos locais e sua respectiva gestão em tais circunstâncias – seção 45B -, há expressa
menção à imprescindibilidade de que haja recomendação do Painel de Governo Local –
estabelecido na forma do Local Government Act de 1993129 – para que haja divisão
territorial do governo local – seção 45C.
Neste sentido, cumpre destacar que o Local Government Act de 1993 constitui o
Painel do Governo Local, trazendo em sua composição um membro indicado pela
Associação do Governo Local da Tasmania, outro pela Associação de Profissionais do
Governo Local da Austrália, além de um presidente do Painel indicado livremente pelo
Ministro de Estado, e do Diretor do Governo Local ou uma pessoa por ele indicada – seção
210. Ora, ainda que haja participação do Estado na composição do Painel, fato é que,
comparativamente aos demais Estados da Federação, há maior diluição do poder estadual.
Mais: na forma da Constituição estadual – no que foi reproduzida pelo Local Government
Act de 1993 em sua seção 214E -, o Governador do Estado só pode alterar, extinguir e criar
127 Disponível em:
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/LOCAL%20GOVERNMENT%20ACT%201999/CURRENT/1999.62.A
UTH.PDF
128 Disponível em: https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1934-094#HPIVA@EN
129 Disponível em: https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1993-095
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novos territórios de governo local mediante recomendação do Ministro de Estado, pautada
em parecer do Painel do Governo Local. De resto, o Local Government Act de 1993 segue
a linha dos demais entes estaduais em pormenorizar os poderes do governo local, sua
administração financeira e serviços públicos.
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Por sua vez, o Estado de Victoria estabelece em sua Constituição de 1975130 que o
governo local é um ‘distinto e essencial nível de governança’ – subseção 74A.1 –
constituído por membros eleitos democraticamente e com o dever de boa administração
– subseção 74A.1A. No entanto, a subseção 74B confere ao Parlamento estadual a
prerrogativa de elaboração de leis de uma série de matérias atinentes à própria autonomia
do governo local: como a criação do governo e seus objetivos, funções, poderes e deveres;
as condições de elegibilidade e demais aspectos eleitorais a nível local; e os critérios de
dissolução e suspensão do governo local.
Em oportunidade recente, o Estado de Victoria editou o Local Government Act de
2020131, que seguiu a tendência dos demais Estados: o poder de alterar os limites
territoriais das municipalidades é do Governador do Estado, provocado por recomendação
do Ministro de Estado – seções 235 e 236. Além disso, o monitoramento da boa governança
local é continuamente fiscalizado pelo Estado, que dita, igualmente, questões atinentes à
sua gestão financeira e patrimonial.

Por fim, o Estado de Western Australia, em seu Constitution Act de 1889132, confere
os atributos de temporariedade dos mandatos e boa administração do governo local,
sendo constituído na forma e com as prerrogativas que o Poder Legislativo estadual
entender necessárias para o atingimento interesse público – seção 52. Tal como a
Constituição do Estado de Victoria, o Constitution Act de 1889 afasta qualquer dúvida a
respeito da atribuição do Estado de Western Australia, independentemente dos poderes
conferidos ao governo local, de regular as hipóteses de vacância e de responsabilidade dos
governantes locais – seção 53.
O Local Government Act de 1995133 do Estado da Western Australia é aquele que
possui maior dispersão de poder embutido no seu procedimento de modificação dos
130 Disponível em: https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2021-03/758750aa223%20authorised.pdf
131 Disponível em: https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/209aa003%20authorised_0.pdf
132 Disponível em:
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_37172.pdf/$FILE/Constitutio
n%20Act%201889%20-%20%5B06-f0-01%5D.pdf?OpenElement
133 Disponível em:
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limites territoriais e organizacionais do governo local. A competência para fazê-lo é do
Governador, por recomendação do Ministro do Estado – subseção 2.1.1. No entanto, o
Ministro de Estado apenas poderá oferecer referida recomendação na hipótese de ter
havido sugestão anterior do Painel Consultivo para secundá-la – subseções 2.1.2 e 2.1.3.
Quanto ao ponto, o Painel Consultivo – previsto nas subseções 2.44 e 2.45 e cujas regras
constitutivas tiveram maior detalhamento no Anexo 2.5 – possui composição plural, ainda
que a prerrogativa de nomear os seus membros seja do Governador. No mais, a
aglutinação de territórios que interfira em governos locais, bem como sua criação ou
extinção, deve contar igualmente com a notificação e oitiva da população e do governo
local potencialmente afetados, na forma do Anexo 2.1.
A interferência do Estado na gestão do governo local é patente, tal como nos outros
Estados, conforme se extrai do Local Government Act, que prevê regras sobre as funções
executivas e administrativas locais, os serviços públicos, a administração, os órgãos de
controle e as eleições locais, dentre outros aspectos exaustivamente disciplinados pelo
ente intermediário.
4 – A dinâmica de poder entre o governo local e os entes federativos estadual e
federal
A seção anterior comprovou a assertiva da introdução de que o federalismo
australiano é dual, sem autonomia do ente local. Com efeito, caso compreendamos a
autonomia federativa como decorrente da tríade auto-organização, autogoverno e
autoadministração, como o faz Barroso,134 fica evidente que os entes locais não gozam
destas prerrogativas na Austrália, visto que se encontram subordinados e dependentes da
vontade política ordinária dos entes intermediários.
Aliás, embora se tenha constatado que os entes locais são mencionados em todas
as 6 Constituições estaduais, a norma máxima do ente estadual confere, em regra, uma
diretriz geral, relegando à legislação ordinária o papel de minudenciar os aspectos
organizativos, gerenciais e financeiros dos entes locais. Neste sentido, os Local Government
Acts vão além de normas meramente principiológicas, constituindo, ao revés, verdadeiros
estatutos jurídicos de alta densidade normativa e caráter analítico.135
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_43663.pdf/$FILE/Local%20G
overnment%20Act%201995%20-%20%5B07-v0-00%5D.pdf?OpenElement
134 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional brasileiro: o problema da federação . Rio de Janeiro:
Forense, 1982. p.23.
135 Pode-se dizer que os Local Government Acts, em termos de conteúdo, se assemelham as Leis Orgânicas
Municipais presentes nos Municípios brasileiros, com a diferença – evidente – de que os Municípios elaboram
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Cumpre repisar, ainda, que a Constituição da Commonwealth não tratou do governo
local,136 nem há lei federal sobre a matéria, de modo que a regência da organização de
tais entes se espraia pela legislação dos diversos Estados, que podem, em tese, dispor da
matéria da forma que melhor lhes aprouver. Sem embargo, constatamos também que a
regulação da matéria é relativamente uniforme pelos entes intermediários.
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Pois bem, a inexistência de autonomia tem gerado, na dinâmica da relação entre
Estado e governo local, uma série de ‘aglutinações forçadas’, sobretudo a partir da década
de 1990. Como apontam Grant e Drew, entre 1993 e 1994, o Estado de Victoria reduziu
seus governos locais de 210 para 78, ao passo que o Estado de Queensland, em 2007 e
2008, promoveu diminuição de 157 para 53 comunidades locais. O discurso político por
detrás da diminuição da pulverização dos governos locais se pauta na promessa de menor
tributação, simplificação regulatória e economias de escala – ao passo que argumentos
contrários como representação política diluída, imposição de prejuízos econômicos
decorrentes de municípios deficitários e perda de identidade local são negligenciados.137
Decerto, a literatura aponta um modus operandi procedimental na tendência à
aglutinação forçada sobre governos locais: (i) antes da sua realização, o Estado busca a
aglutinação voluntária mediante o convencimento dos governos locais envolvidos, com
argumentos de eficiência e ganhos de escala; (ii) outro ponto em comum diz respeito a
inexistência, nas experiências recentes, de uma plataforma política clara do governo
estadual a respeito da aglutinação de Municípios – ao revés, governos do Estado de
Victoria e New South Wales do período se elegeram com o slogan de ‘ não à aglutinação
forçada’ -, o que traz, no mínimo, questionamentos de legitimidade democrática; e (iii)
relacionado ao aspecto anterior, a aglutinação forçada vem gerando movimentos civis
separatistas, demonstrando que a aglutinação não possui apoio popular.138 Novamente,
tais acontecimentos só são possíveis porque, na estrutura do federalismo Australiano, o
governo local constitui apêndice ao governo estadual.
Por outro lado, a relação entre o governo central e o governo local parece apontar
para um horizonte mais cooperativo. Neste sentido, é de se destacar que a Constituição da
suas prórpias Leis Orgânicas e são entes que, de fato, integram a estrutura federativa, conforme previsto no
art. 18 da Constituição da República.
136 Em oportunidade recente – 2013 -, foi proposta nova alteração à Constituição australiana – Constitution
Alteration Local Government 2013 Bill – em que se trazia o governo local para a Carta da Commonwealth.
No entanto, ao prever uma terceira derrota em referendum – que poderia abafar demandas por autonomia
por mais uma geração -, o governo australiano à época decidiu por não levar adiante a proposta, mesmo
após sua aprovação no Parlamento. cf. GRANT, Blian; DREW, Joseph. Local Government in Australia: History,
Theory and Public Policy. Springer: Singapore, 2017. pp. 107-115
137 Ibid. pp. 359-360
138 Ibid. pp. 362-363
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Commonwealth não se debruça detalhadamente sobre as relações intergovernamentais, o
que confere maior margem de espaço ao experimentalismo federativo. Na prática, essa
margem de ação tem sido benéfica aos governos locais, que recebem do governo federal
aproximadamente U$ 3 bilhões por ano em transferências gerais e de propósito
específico.139
Além disso, inobstante os Estados tenham sua representação formal na esfera
central resguardada na Constituição da Commonwealth, os governos locais possuem –
numa dinâmica informal - representantes em quase todos os fóruns federais dos quais
possuem interesse, havendo, ainda, Ministros do governo central que frequentemente
adotam uma agenda que reforça o poder local.140
Assim, verifica-se que a posição do governo local na Federação australiana é de
subalternidade formal, mas de relevância prática na política federal e na entrega de serviços
públicos aos cidadãos na ponta.
Caminhando para o final, cumpre enunciar alguns fatores indicados pela literatura
especializada que poderiam auxiliar a elevação do governo local australiano a um patamar
de maior dignidade federativa. Harris entende que a planificação e prestação regionalizada
de serviços, a maior coordenação entre unidades locais diferentes e a promoção da
responsabilidade fiscal tornariam, se adotadas conjuntamente, o governo local mais
eficiente e responsivo, arrefecendo as demandas por aglutinação forçada.141
Grant e Drew adotam dois níveis de argumentação para robustecer a autonomia
local na Austrália. Em primeiro lugar, os acadêmicos destacam a importância de se louvar
numa interpretação contemporânea do princípio da subsidiariedade para pautar as
vantagens morais, consequencialistas e de eficiência da alocação de competências em um
governo descentralizado. Lado outro, há que se ter em consideração, tal como colocado
por Harris, a autonomia financeira, lastreada em uma tributação mais eficiente, a
manutenção da dívida pública em patamares saudáveis, a exploração econômica
moderada de bens públicos locais – para não expor os cidadãos da municipalidade a risco
excessivo de insucesso da empreitada do governo local - e a reformulação das
139 SAUNDERS, Cheryl. Commonwealth of Australia. pp. 12-47. KINCAID, John; TAAR, G. Alan (Eds).
Constitutional origins, structure, and change in federal democracies. McGill-Queen’s University Press: London,
2005. p. 33. SANSOM, Graham. Australia: the third sphere steps up. pp. 09-12. BLINDENBACHER, Raoul;
PASMA, Chandra (Eds.) Dialogues on local government and metropolitan regions in federal countries. Forum
of Federations: Canada, 2007. p. 10.
140 Ibid. pp. 10-11.
141 HARRIS, C.P. Regional and Local Government. In: PUBLIUS, The Journal of Federalism. Vol. n° 07, n° 03.
Federalism in Australia: Current trends. 1977. pp. 144-145
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transferências intergovernamentais de modo a alcançar, de fato, a justiça fiscal horizontal
entre entidades locais.142
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Sansom, bastante cético com relação ao papel transformador da elevação formal do
poder local a um terceiro nível do federalismo australiano na Carta da Commonwealth,
indica três desafios para reforço da autonomia local: a uma, a sustentabilidade fiscal,
mormente em um contexto de assimetria entre a realidade das contas de diferentes
organizações locais; a duas, a necessidade de sedimentar na cultura australiana a virtude
das práticas democráticas locais, além de azeitar a prestação regionalizada e coordenada
de serviços públicos; e, a três, alcançar um equilíbrio entre as relações a nível federal e
estadual, mantendo o laço proveitoso com o poderoso ente central do federalismo
centrípeto australiano, mas sem causar conflitos por recursos escassos com os Estados,
haja vista a sujeição legal do governo local a estas entidades.
À guisa de conclusão, ousamos, ainda que não seja a proposta do presente artigo,
apresentar nossa singela opinião com relação ao governo local no federalismo australiano.
Em primeiro lugar, deve-se reconhecer, com Sansom, a limitação do papel transformador
da Constituição em alterar sponte propria as relações sociais, mormente na seara da
Federação, que possui um forte componente de tradição institucional e cultural. Além
disso, pautando-nos na experiência brasileira, muito embora o Município tenha sido alçado
a ente autônomo da Federação – art. 18 da CRFB -, a real concretização das condições de
possibilidade do exercício pleno desta autonomia vai além da sua previsão normativa
textual, sendo indispensável trazer maior equilíbrio ao nosso federalismo fiscal assimétrico
e à relação entre competências materiais e receitas financeiras.
Nada obstante, o cenário traçado na seção anterior impõe uma camisa de força no
governo local australiano, que tem sua organização e gestão administrativa e financeira
minudenciada em pormenores pelos Estados. Em face deste cenário, não há como se
pensar apenas em propostas de eficiência administrativa e fiscal, sendo necessário avaliar,
igualmente, a reforma da sala de máquinas da Constituição sob o prisma federativo, de
modo a possibilitar que os governos locais tomem, de fato, as rédeas do seu próprio
destino, em observância aos princípios da subsidiariedade e da legitimidade democrática.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo principal analisar a possibilidade da concessão
da prisão domiciliar, surgiu no Brasil há alguns anos atrás desde então vem sofrendo
algumas alterações, mais ainda o presente tema traz algumas controversas com
posicionamentos diferentes a respeito dos requisitos para admissibilidade para a prisão
domiciliar, mais deixando claro o direito do magistrado como forma facultativa analisar a
possibilidade de conceder ao agente o direito a substituição da prisão para prisão
domiciliar, entendimentos Jurisprudencial e doutrinário faz chegar a conclusão que um
direito subjetivo do acusado, cabe ao magistrado averiguar se o acusado se enquadra em
alguns dos requisitos apresentado no Ordenamento Jurídico. A prisão domiciliar é quando
o acusado ou o indiciado passa a cumprir a pena que lhe foi imposta pelo magistrado em
seu próprio domiciliar, dele podendo se ausentar somente com autorização judicial prévia.
Entende-se que é uma faculdade do juiz cabendo a ele decidir se irá conceder ao acusado
esse benefício de substituição de prisão, a substituição e uma medida alternativa de
cumprimento de pena.
Palavras-chave: Concessão; faculdade; domicílio.
ABSTRACT: The main objective of this article is to analyze the possibility of granting house
arrest, it emerged in Brazil a few years ago since then it has undergone some changes, even
more the present theme brings some divergent positions on the admissibility requirements
for granting house arrest , making clear the magistrate's right as an optional way of
granting the agent the replacement of preventive detention by house arrest, jurisprudential
and doctrinal understandings lead to the conclusion that a subjective right of the accused,
it is up to the magistrate to determine if the accused fits in any of the requirements set out
in the Legal Law. House arrest is when the accused or the accused begins to serve the
sentence imposed on him by the magistrate in his own home and can only be absent with
prior judicial authorization. It is understood that it is a default form for the judge to decide
143 Mestre. Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP). E-mail:
valdivino.santos@unest.edu.br
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whether to grant the accused this benefit of replacing the prison, it is considered the house
arrest as an alternative measure of serving sentences.
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Keyword: Concession; college; residence.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2. Prisão domiciliar no Direito Brasileiro. 2.1 Prisão domiciliar
preventiva. 2.2 Prisão domiciliar como medida cautelar. 2.3 Diferenciações da Prisão
Domiciliar no ordenamento jurídico brasileiro. 3 Direito Objetivo e Direito Subjetivo. 4
Requisitos de Adimissibilidade dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 5
Entendimentos Jurisprudenciais. 6 Considerações Finais. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O instituto da prisão domiciliar traz diversos entendimentos nos Tribunais Superior
quanto a sua aplicabilidade. O artigo 318 e são requisitos necessários para que o
condenado possa fazer jus a essa concessão desse beneficia.
Nesta circunstância, questionasse que: a prisão domiciliar e um direito subjetivo
do acusado ou é uma faculdade do juiz?
O instituto da prisão domiciliar foi introduzido pela lei 12.403/2011, com o intuito
de alterar o código de Processo penal que foi criado no ano de 1941.
A referida lei trouxe algumas modificações nos artigos 318 e 318-A, entre elas a
prisão domiciliar.
Para tanto o presente estudo tem como objetivo geral verificar, se a prisão
domiciliar é um direito subjetivo do acusado ou é uma faculdade dada ao juiz? São seus
objetivos específicos: a comprovar com base no art. 318 e 318-A do Código de Processo
Penal, que a substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar está de acordo com
os requisitos estabelecidos pelos respectivos artigos; reconhecer o entendimento
jurisprudencial dos Tribunais Superiores acerca da conversão da prisão preventiva para
prisão domiciliar como uma faculdade do juiz e estudar o entendimento dos Tribunais
Superiores sobre a possibilidade de utilizar a substituição da prisão preventiva para prisão
domiciliar, diante do cenário pandêmico.
Justifica-se o tema porque traz para a atualidade muita repercussão no meio
jurídico, com isso, verifica-se o quanto esse assunto transpassa diferentes
posicionamentos. Desta forma, o instituto da prisão domiciliar foi introduzido pela lei
12.403/2011, com o intuito de alterar o código de Processo penal que foi criado no ano de
194. A referida lei trouxe algumas modificações nos artigos 318 e 318-A, entre elas a prisão
domiciliar. O presente tema surgiu da dúvida quanto ao instituto da prisão domiciliar, no
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que tange a subjetividade do instituto ao preso ou uma faculdade concedida pelo
magistrado.
Para alcançar esse fim, a pesquisa utilizará a metodologia da pesquisa jurídica, por
meio da pesquisa exploratória bibliográfica e documental, para que por meio de conceitos
doutrinários, lei e jurisprudência possa-se consolidar que a prisão domiciliar é uma
faculdade concedida pelo juiz.
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Para a análise dos dados, aplicar-se-á a técnica qualitativa, colhendo informações
sobre a prisão domiciliar e os institutos que a cercam na doutrina, bem como na legislação
pátria, para, dessa forma, explicar o problema apresentado. A partir deste estudo será
possível compreender, de forma mais aprofundada, os fundamentos da prisão domiciliar,
abrindo caminhos para construir novos olhares e debates sobre o assunto.
2 PRISÃO DOMICILIAR NO DIREITO BRASILEIRO
O instituto da prisão domiciliar surgiu no Brasil mediante a criação da Lei nº 5.526,
de 06 de abril de 1967, uma vez que, não existiam estabelecimentos de recolhimento para
de presos que tinham o direito a prisão especial.
Vale Ressaltar que antes da criação da lei 7.210/1984, a prisão domiciliar não
passava uma certa credibilidade para a população brasileira, pois a prisão domiciliar era
concedida como uma simples justificativa de que não tinha casa de albergado144.
Definindo o que seria a casa de albergado, é um estabelecimento prisional em que
o preso com baixo ou nenhuma periculosidade que venha a cumpri pena por delitos de
menor potencial ofensivo, outro ponto importe é que na casa não tem nenhum obstáculo
que que venha proibir o preso a fugir.
Seguindo nesse entendimento, os artigos 93, 94 e 95 da Lei de Execução Penal,
assim esclarece sobre a casa de albergado145:
Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de
fim de semana.
144 SEIKE, Edson Koshiro. Prisão domiciliar no ordenamento jurídico brasileiro: sua origem e
implementação na atualidade. Disponível em: <
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/54336/priso-domiciliar-no-ordenamento-jurdicobrasileiro-sua-origem-e-implementao-na-atualidade>. Acesso em: 12 Out. 2021.
145 BRASIL. LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 18 out. 2021.
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Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos
demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de
obstáculos físicos contra a fuga.
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Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado,
a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos,
local adequado para cursos e palestras.
A prisão domiciliar é um benefício concedido ao preso, pois poderá cumprir a pena
que lhe foi imposta em sua residência, como também poderá usufruir do benefício, caso
falte casa de albergado.
Outra questão relacionada a prisão domiciliar é que o preso, além de cumprir a
prisão em sua residência, ele ainda usará tornozeleira eletrônica para poder ser
monitorado, como forma de garantir que o preso está cumprindo a pena que lhe foi
imposto, no cumprimento da prisão domiciliar.
Caso o preso descumpra com a medida, poderá ser considerada falta grave, e se
ao preso foi concedido como forma de progressão, poderá regredir para outa medida mais
gravosa.

Assim temos que: “O fato de o preso não cumprir as condições impostas para a
prisão domiciliar constitui falta grave e pode resultar na perda do benefício com expedição
de mandado de prisão.”146
Considera-se a prisão domiciliar uma medida cautelar, uma vez que o preso em
vez de ficar em alguma unidade prisional, passa a ficar recolhido em sua própria residência.
Ela tem a natureza de prisão, porém uma prisão no conforto de sua residência.
A doutrinadora Ana Flávia Messa, preleciona acerca da reformulação do instituto,
trazidos pela lei n º 12.403/2011 que trouxe duas espécies da prisão domiciliar:
“Com o advento da Lei n. 12.403/2011, existem duas espécies de prisão domiciliar:

a) a prevista no art. 117 da Lei da Execução Penal como forma de cumprimento de pena;
b) a prevista como medida cautelar.” [...]147
146 Assessoria de Comunicação Social – ACS- TJ-DF. Regime aberto em prisão domiciliar. Disponível em:
< https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicaosemanal/regime-aberto-em-prisao-domiciliar>. Acesso em: 18 Out. 2021.
147 MESSA, Ana Flávia. Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2020, p. 308.
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A respeito do instituto da prisão domiciliar Nucci entende que:148
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O novel instituto não causa surpresa, pois até mesmo a pena, em
regime aberto, tem sido cumprida em domicílio, em face da prisão
albergue domiciliar. Entretanto, não se deve vulgarizar a prisão
cautelar, a ponto de estender a todos os acusados, mesmo fora das
hipóteses deste artigo, a prisão em domicílio, sob pena de se
desacreditar, por completo, o sistema penal repressivo. Note-se ser
da essência da prisão cautelar a eficiente segregação do indiciado ou
réu do convívio social, afinal, estaria ele perturbando a ordem pública
ou econômica, prejudicando a instrução ou pretendendo fugir. São
hipóteses graves, merecedoras da pronta tutela do Estado,
incompatíveis com a prisão domiciliar, salvo para os casos
particulares descritos pelo art. 318.
Diante a das palavra de Guilherme Nucci, não se deve vulgarizar a prisão cautelar,
pois não pode estender o benefício a todos os acusados, mesmo que esteja fora dos
requisitos estabelecidos belo Código de Processo Penal, pois acabaria desmoralizando o
sistema prisional brasileiro.

2.1. Prisão domiciliar preventiva
Prisão preventiva consiste no recolhimento do indiciado no percurso do processo
sendo decretada pelo magistrado por tempo indeterminado, podendo estar sendo
revisada essa decisão deve ser revisada a cada 90 dias, podendo ser prorrogado de acordo
com a necessidade.
O artigo 312 do Código de Processo Penal, traz quando será decretada a prisão
preventiva:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.149
148 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2020, p. 1186.
149 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 20 set. 2021.
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Como visto anteriormente, será decreta a prisão preventiva como uma garantia de
ordem pública, o doutrinador Renato Brasileiro conceitua prisão preventiva da seguinte
forma150:
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade
judiciária competente, mediante representação da autoridade
policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do
assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo
criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo
magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais
(CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.
312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Na redação
original do Código de Processo Penal, era possível se falar em uma
prisão preventiva obrigatória e outra facultativa. Isso porque, embora
o Código não usasse as referidas expressões, segundo a redação
original do art. 312 do CPP, a prisão preventiva seria decretada nos
crimes a que fosse cominada pena de reclusão por tempo igual ou
superior a dez anos. Logo, nessas hipóteses, tinha-se espécie de
prisão preventiva obrigatória. A expressão prisão preventiva
facultativa era usada em contraposição à preventiva compulsória,
sendo cabível quando, além de prova da materialidade e indícios de
autoria, estivessem presentes outros pressupostos. Com a extinção
da prisão preventiva obrigatória pela Lei nº 5.349/67, que deu nova
redação ao art. 312 do CPP, não há mais falar em prisão preventiva
obrigatória nem facultativa.
O Código de Processo Penal dispõe que a prisão domiciliar preventiva é uma das
alternativas que deve ser aplicada antes da sentença definitiva, devendo ser observa alguns
requisitos necessário para ser aplicada a prisão preventiva domiciliar.
Aplica-se a preventiva domiciliar aqueles apenados que cumpra alguns requisitos
como o idoso maior de 80 anos que se encontra em estado muito debilitado por motivo
de doença grave, para aquele que imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6
anos ou com deficiência, homem ira se encaixa nesses requisitos caso seja o único
responsável para os cuidados da criança que ainda não tenha 12 anos completos, para
mulheres gestante, ao analisar os seguintes requisitos o magistrado poderá decretada a
prisão domiciliar preventiva.
150 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm.
2020, p. 1054.
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Para Aury Lopes existe a possibilidade da substituição da prisão preventiva em
domiciliar151:
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De acordo com a Lei n. 13.769, de 2018, foi estabelecida a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (sem prejuízo
da aplicação de outras medidas cautelares diversas previstas no art.
319) da gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou
pessoas com deficiência, através da inserção dos arts. 318-A e 318-B.

Como mencionado pelo doutrinador, existe a possibilidade de substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar (sem prejuízo da aplicação de outras medidas
cautelares diversas previstas no art. 319).
O cumprimento da prisão preventiva em domiciliar servirá com detração na pena
do apenado, ou seja, será descontado o tempo em que o mesmo se encontrou em sua
residência.
Nesse mesmo pensamento Renato Brasileiro entende que152:
Nada disse a Lei nº 12.403/11 quanto à detração nas hipóteses de
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Em que pese
o silêncio do legislador, entendemos que, funcionando a prisão
domiciliar como modalidade de cumprimento de prisão preventiva,
o desconto do tempo de cumprimento da medida em caso de
condenação previsto no art. 42 do Código Penal é medida de rigor e
adequada.
E para consolidar o entendimento do autor, o STJ já entendeu em seus julgados
que será computado o tempo em que o apenado estiver em prisão domiciliar preventiva.

2.2 Prisão domiciliar como medida cautelar
A medida cautelar é imposta pelo magistrado impondo algumas regras ao
indiciado com caráter de ser provisória, para que possa assegurar o andamento do
processo é não sofra nenhum prejuízo, como também poderá o magistrado proibir o
acusado de frequenta certos lugares, restrição de sair em determinados horários, contato
pessoas que possa ter algum vínculo ao processo.
151 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 808.
152 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed. Salvador: JusPODVIM, 2020, p. 1131.
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Acerca do tema Renato Brasileiro assim entende que153:
Destarte, sempre que o magistrado verificar que a prisão domiciliar
se mostra adequada ao caso concreto, revelando-se por demais
gravosa a imposição da prisão preventiva, poderá impor a prisão
domiciliar como medida cautelar autônoma. Nesse caso, não será
necessária a observância das hipóteses do art. 318 do CPP. Basta que
a prisão domiciliar seja adequada e suficiente para neutralizar os
perigos indicados no art. 282, I, do CPP. Lado outro, caso o juiz
constate que a prisão domiciliar não é suficiente para resguardar a
eficácia do processo, deverá decretar a prisão preventiva, hipótese
em que a prisão domiciliar só poderá ser concedida de maneira
substitutiva, e desde que presentes os requisitos do art. 318 do CPP.
O artigo 319 do Código de Processo Penal 154traz a respeito de medidas
cautelares diversas da prisão, dentre elas está o inciso V que preceitua sobre o
recolhimento domiciliar no período noturno.
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
[...]
V - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho
fixos;
Dessa forma, entende-se que poderá ocorre o recolhimento domiciliar no período
noturno, podendo, ser aplicada a ao apenado para que possa trabalhar durante o dia e
recolher no período noturno e nos dias de folga em sua residência. Vale destacar que
existem diferença entre prisão domiciliar e recolhimento domiciliar, como também a prisão
domiciliar do Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal.

2.3 Diferenciações da Prisão Domiciliar no ordenamento jurídico brasileiro
Existem diferenças entre os requisitos para a concessão da prisão domiciliar do art.
317 e 318 do Código de Processo Penal e os requisitos do artigo 117 da LEP. Verifica-se
que os artigos do Código de Processo Penal cuidam da substituição da prisão preventiva
para prisão domiciliar, já a LEP ela funciona como uma modalidade de prisão aberta.
153 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed. Salvador: JusPODVIM, 2020, p. 1131.
154 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 20 set. 2021.
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A referida lei de execução penal ela tem algumas divergências com o Código de
Processo Penal, no Código diz que a mulher pra obter essa concessão deverá ter o filho
menor de 12 anos, outra controversa a respeito da idade para o idoso e que a pessoa terá
que ser maior de 80 anos.

Quanto essa
entendimento155:

diferenciação

Renato

Brasileiro

Lima

tem

o
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Já na lei execuções penais fala que basta apenas ser menor de idade não
estipulando uma idade fixa já única exigência e que seja menor, e que o condenado tenha
que ser maior de 70 anos.

seguinte

Como se vê, enquanto os arts. 317 e 318 do CPP cuidam da
substituição da prisão preventiva, espécie de prisão cautelar, pela
prisão domiciliar, a prisão-albergue domiciliar prevista no art. 117 da
LEP funciona como modalidade de prisão aberta, ou seja, hipótese
de cumprimento de prisão penal de regime aberto em residência
particular.
Desta forma, Renato Marcão faz a seguinte diferenciação dos institutos da prisão
domiciliar do art. 117 da LEP e a prisão domiciliar do art. 317 e 318 do Código de Processo
Penal156:
Reconhecendo que a prisão-albergue não se confunde com a prisão
domiciliar, a LEP declara, para evitar dúvidas, que o regime aberto
não admite a execução da pena em residência particular, salvo
quando se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido
de grave doença e de condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental ou, finalmente, de condenada gestante (art. 117). Trata-se,
aí, de exceção plenamente justificada em face das condições pessoais
do agente.
Outro ponto que é de suma relevância, é a diferença entre a prisão domiciliar do
Código de Processo Penal e a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Assim
Paulo Rangel ensina é diferença entre os dois institutos157:
A prisão domiciliar processual não se confunde com a medida
cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno. Aqui (art.
155 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed. Salvador: JusPODVIM, 2020, p. 1124.
156 MARCÃO, Renato. Lei de execução penal anotada. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 318.
157 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 803.
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317) o indivíduo está preso processualmente, isto é, existe um
mandado de prisão em seu desfavor, mas que será cumprido em sua
residência por preencher os requisitos exigidos na lei. No
recolhimento domiciliar (art. 319, V) há uma medida também
cautelar, mas que limita o ius libertatis do indivíduo apenas durante
o repouso noturno e nos dias de folga, desde que tenha residência e
trabalho fixos.
Diante o exposto conclui-se que existe diferença da prisão domiciliar do Código
de Processo Penal da Lei de Execução Penal.
Também existe diferença no ordenamento jurídico em relação a prisão domiciliar
como uma medida cautelar e o recolhimento domiciliar.
A prisão domiciliar como medida cautelar é quando o preso irá cumprir a pena na
sua casa. Já o recolhimento prisional é quando o réu terá que cumprir a pena apenas no
período noturno e nos dias em que estiver de folga.
Ademais, a respeito sobre essa diferenciação, Capez entende da seguinte forma:
Não se deve confundir prisão domiciliar com o recolhimento
domiciliar noturno previsto no art. 319, V, do CPP. Este último
consiste em medida cautelar alternativa diversa da prisão preventiva
e pode ser aplicado a qualquer pessoa, mesmo não enquadrada nas
hipóteses do art. 318 do CPP. A prisão domiciliar por sua vez, é a
prisão preventiva cumprida no domicilio do agente, ou seja, o juiz
verificou que nenhuma das medidas do 319 do Diploma Processual
seria suficiente para garantir o juízo e decretou a medida excepcional
da prisão preventiva.158
Seguindo o mesmo entendimento de Capez quanto as diferenças relacionadas a
prisão domiciliar e o recolhimento domiciliar, assim entende acerca dos assunto Nucci159:
“Diferença da prisão domiciliar: a prisão prevista pelo art. 318 é fruto
do cumprimento da preventiva, destinando-se a réus em situações
excepcionais. Ademais, a prisão domiciliar abrange as 24 horas do
dia, somente podendo o sujeito deixar a casa com autorização
expressa e prévia do magistrado. O recolhimento domiciliar envolve
158 CAPEZ, F. Curso de Processo Penal. 28ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 682.
159 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2020, p. 1203.
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apenas o período noturno e os dias de folga, voltando-se ao acusado
que tenha residência e trabalho fixos. Quem é inserido em prisão
domiciliar tem a preventiva decretada; quem se encontra em
recolhimento domiciliar tem medida cautelar diversa da prisão
imposta. O não cumprimento da prisão domiciliar importa em mera
transferência do réu para o cárcere fechado; o não seguimento do
recolhimento domiciliar implica, como última solução, a decretação
da preventiva.”
Para aplicação de qualquer dos benefícios ao réu, tanto o recolhimento domiciliar,
quanto a prisão domiciliar, caberá ao magistrado analisar caso a caso, para ver se o réu faz
jus a um dos benefícios mencionados.
3 DIREITO OBJETIVO E DIREITO SUBJETIVO
Primeiramente vamos entender melhor o que vem ser direito objetivo e direito
subjetivo, para poder responder se a prisão domiciliar é um direito objetivo ou subjetivo
do acusado.
Entende-se que o direito subjetivo nada mais é do que a pretensão de exigir de
alguém algo, ele é garantido pela existência do direito objetivo. No entanto, conforme
Paulo Hamilton Siqueira Jr160.:
O direito objetivo é a norma jurídica (norma agendi). O direito
subjetivo é a faculdade do titular da norma. É o próprio direito
faculdade (facultas agendi). O direito subjetivo é o reconhecimento
pelo direito objetivo de um interesse, seja ele qual for. O direito
subjetivo é a faculdade, a prerrogativa concedida pelo direito
objetivo. A expressão direito subjetivo se explica e se justifica, porque
o direito nessa acepção é realmente um poder do sujeito. É uma
faculdade reconhecida ao sujeito ou titular do direito. É a
possibilidade de agir.

Aprofundando mais sobre a questão do que vem ser o direito subjetivo e objetivo,
o doutrinador Bruno Miragem tem o seguinte entendimento a respeito do tema e ensina
que161:
“Assim é que o direito subjetivo sempre terá seu conceito
estabelecido segundo condições definidas pela norma jurídica, não
160 SIQUEIRA Jr, Paulo Hamilton. Teoria do direito. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 47.
161 MIRAGEM, Bruno. Teoria Geral do Direito Civil. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 126.
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apenas como uma condição formal, senão também como conceito
substancial, de modo que não se deve compreender sua noção
dissociada do sistema jurídico em que se estabeleça. Tanto assim é
que quando se identifique o exercício de um direito em desacordo a
condições ou limites que o próprio sistema jurídico lhe determine, se
estará a agir contra o direito (ou seja, de modo antijurídico),
conforme será visto adiante quando for examinada a categoria do
abuso do direito e sua identificação com a ilicitude (art. 187 do
Código Civil). Nestes termos, pode-se definir direito subjetivo como
resultante de previsão normativa que outorga ao seu titular
prerrogativa para fazer respeitar ou exigir de outra pessoa um
comportamento determinado, seja ele uma atuação positiva ou uma
abstenção, cuja violação faz nascer a pretensão de exigir
coercitivamente sua realização, ou ainda o de ter reparados ou
compensados os efeitos que dela decorram.”
Como mencionado pelo ilustríssimo autor e com uma explicação esclarecedora,
pode-se dizer que o direito subjetivo terá seu conceito estabelecido por algumas
definições pela norma jurídica.
E após a diferenciação entre direito objetivo e subjetivo, entende-se que a corrente
majoritária considera que a prisão domiciliar é uma faculdade do magistrado e não um
direito subjetivo do condenado.
Diante dessa divergência doutrinaria e jurisprudencial, dessa maneira esclarece
sobre ser uma faculdade do juiz em conceder a prisão domiciliar do sentenciado, como
também levantar informações importantes sobre esse tema ao analisar os requisitos dos
artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal e os precedentes dos Tribunais
Superiores.
4 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS ARTIGOS 318 E 318-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL

A prisão domiciliar é uma substituição de pena, onde o réu que se encontra em
estabelecimento carcerário poderá passar a cumpri a pena em seu domicilio de maneira
restrita, de modo que dela não poderá sair sem a devida autorização judicial.
O agente para fazer jus a prisão domiciliar deverá ser encaixar nos requisitos
exigidos pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro, devendo ele apresentar prova válida ao
magistrado, que comprove que realmente ele se enquadra em algum requisito que é
exigido no nosso Ordenamento jurídico, diante da comprovação do agente que ele
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realmente se enquadre na condição exigida, ficando critério do juiz de execução para
avaliar se ira da essa concessão ao réu.
Porém o art. 318 do CPP, traz os requisitos de admissibilidade para a concessão da
prisão domiciliar, que são:
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Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
(seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos
requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que
for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.162

Ressalta-se a questão do inc. I, uma vez que vai além do estatuto do idoso, visto
que, tutela maior de 80 anos, e não traz tanta periculosidade, a respeito disso, Nucci
preleciona163:
162 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 20 set. 2021.
163 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2020, p. 1188.
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Maior de 80 anos: foge-se à regra do Estatuto do Idoso, tutelando o
maior de 60, bem como à idade-padrão do Código Penal e da Lei de
Execução Penal para benefícios (70 anos). Melhor assim, pois a prisão
preventiva é instituto rigoroso, particular e excepcional, razão pela
qual não deve ser vulgarizado; muito menos a prisão domiciliar.
Portanto, quem atinge 80 anos, em tese, já não representa tanto
perigo à sociedade, mesmo quando ligado ao crime.
Destaca-se o art. 318- A que incluiu a substituição da prisão preventiva da gestante,
mulher com filho de até 12 anos incompletos e homem, quando for o único responsável,
por prisão domiciliar, dessa maneira Aury Lopes Jr. explana acerca do assunto164:
A Lei n. 13.257/2016 ampliou o rol de cabimento da substituição para
incluir as situações de gestante, mulher com filho de até 12 anos
incompletos e homem, quando for o único responsável pelos
cuidados do filho de até 12 anos incompletos. A tutela aqui está
voltada para os cuidados que a criança exige e, no caso da gestante,
da qualidade de vida dela e do feto. Não mais exige o dispositivo
legal que a gestação seja de alto risco ou que esteja com mais de 7
meses. Basta a comprovação da gravidez para a substituição ser
concedida. Trata-se de proteção de caráter humanitário e, em todos
os casos, plenamente justificada, bastando a comprovação idônea da
situação descrita no dispositivo legal.
Quanto a questão da prisão domiciliar da gestante, Guilherme Nucci, entende
que165:
“Logo, se o próprio ECA (e outras leis) estabelece deva o poder
público cuidar de manter, nos presídios, lugar apropriado para
amamentação e outros cuidados, significa mais prudência, caso a
prisão preventiva seja indispensável, manter a mulher presa, seja
gestante ou não. Note-se que o caput do art. 318 faculta ao juiz essa
opção, logo, não se trata de direito subjetivo da ré gestante ficar em
recolhimento domiciliar.”
164 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 808.
165 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2020, p. 1192.
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Mesmo diante dos casos previstos nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo
penal, é importante ressaltar que, ainda que o acusado tenha algum dos requisitos do
referido artigo, caberá ao juiz verificar caso a caso.
Nesse mesmo entendimento, trazemos as palavras de Nucci, sobre ser uma
faculdade do juiz para conceder o benefício da prisão domiciliar ao acusado166:
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a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo
do acusado. Por óbvio, não significa que a sua concessão se submete
ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito,
cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art.
318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o
juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não haveria sentido, por
exemplo, em ser o magistrado obrigado a colocar em domicílio o
perigoso chefe de uma organização criminosa somente porque
completou 80 anos.
Também entende-se que, além desses requisitos, podem existir outros requisitos
que levem ao réu cumprir a penal em domicílio, como no caso em que não houver vaga
para o recolhimento do preso no estabelecimento prisional.

Ressalta-se que, não é porque o apenado tenha algum dos requisitos
mencionados, que ele fara jus ao benefício, lembrando que caberá ao magistrado da
execução penal para analisar, cada caso, para sim verificar a possiblidade da concessão do
benefício. Em algumas ocasiões o preso tem algum dos requisitos, porém é de alta
periculosidade, ou já cometeu alguma falta grave no recolhimento prisional.
Desta forma considera-se que a prisão domiciliar é uma faculdade do julgador e
não um direito subjetivo do preso. Para essa concessão o juiz poderá existir provas que o
réu realmente se encaixa nos requisitos dos artigos 318 e 318-A, depois de apresentada a
prova ao juiz caberá a ele avaliar se irá conceder esse benefício da substituição da prisão
ao réu e lembrando que o juiz não tem a obrigação de conceder o benefício ao apenado.

5 ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado acerca do assunto167:
166 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2020, p. 1186.
167 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 654556 - RS. Impetrante: Giulia Natacha Dos
Santos Speroni e outro. Impetrado: Tribunal de Justiça Do Estado do Rio Grande Do Sul. Relator(a) Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 26/03/2021.
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[...] Ademais, segundo informações constantes nos autos, a indiciada
reside sozinha, não sendo feita uma única menção de que haveria
uma criança no local sob os seus cuidados, ficando, assim,
demonstrado que já estava afastada do filho quando veio a esta
cidade. No mais, ressalto que a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar não se trata de providência de caráter obrigatório, mas
sim, é uma faculdade do juiz. Dessa forma, a prisão domiciliar não
constitui direito absoluto da flagrada ou indiciada, devendo ser
concedida somente quando preenchida alguma das condições do
referido art. 318 e quando o juiz verificar que a substituição não será
prejudicial ao andamento do processo, à aplicação da lei penal ou à
coleta da prova, atentando, ainda, para as condições subjetivas do
agente. Assim, em que pese a decisão que concedeu HC Coletivo nº
143.641/SP para substituir a prisão preventiva pela domiciliar a todas
as gestantes ou mães de crianças até 12 anos e deficientes, exceto
nos casos de crimes praticados pelas mulheres mediante violência ou
grave ameaça, ou contra seus filhos, entendo que a sua aplicação
deve ser avaliada caso a caso, sendo que, na espécie, trata-se de fato
grave, envolvendo a apreensão de expressiva quantidade de droga,
reclamando a manutenção da custódia cautelar, como garantia da
ordem pública. Diante desse contexto, o Relator da ação originária
não verificou a existência de flagrante ilegalidade, razão pela qual
indeferiu a liminar (e-STJ fl. 19). Com efeito, verifica-se que o decisum
não apresenta manifesta ilegalidade que justifique a superação do
enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento
adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do
enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
No ano de 2020 iniciou-se a pandemia do Covid-19, que em um primeiro momento
tinha-se a certeza que seria rápida, porém não foi o que aconteceu, diante desse fato
inesperado que acabou pegando o mundo despreparado em relação a questão sanitária,
criou-se a recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais e
magistrados para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Assim,
tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1200824557/habeas-corpus-hc-654556-rs-2021-00876670/decisao-monocratica-1200824568. Acesso em 20 de set 2021.
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[...] Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva
da Covid-19, de acordo com as instâncias anteriores “a pretensão de
prisão domiciliar, ou mesmo a antecipação da progressão para o
regime aberto, deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo Juízo da
Execução, que poderá avaliar se a unidade prisional onde o paciente
cumprirá a pena que lhe foi imposta realmente não tem condições
de assisti-lo adequadamente, pelo frágil estado de saúde”. Nesse
contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para
alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a
situação de vulnerabilidade concreta e atual do paciente e
inexistentes
indicativos
de
negligência
de
medidas
mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte
do estabelecimento prisional a que será recolhido para cumprimento
de sua pena, porquanto a condição de foragido do paciente impede
que se tenham tais informações. De outro lado, a mencionada
Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou
substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas
concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da
pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise
individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre
situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal
(artigo 4º). Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo
coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’
(HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j.
15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática
conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em
conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de
que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext
1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe
29.5.2020). Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas
corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).168

Diante do exposto, verificar-se, que mesmo o preso tenha preenchido alguns dos
critérios estabelecidos pelo art. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e mesmo no
período pandêmico caberá ao juiz da execução analisar cada caso concreto, para ver se
caberá a substituição da pena em estabelecimento prisional para a prisão domiciliar.
168 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 190.760 - SP. Impt. Maria Rita de Jesus Alves
Garcia. Pacte: Benedito Garcia. Relator(a) Ministra Rosa Weber, julgado em 26/03/2021.
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1187831420/habeas-corpus-hc-190706-sp-01017964720201000000/inteiro-teor-1187831425. Acesso em 20 de set. 2021.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O instituto da prisão domiciliar introduzido pela lei 12.403/2011, que teve o intuito
de altera o Código de Processo Penal que foi criado no ano de 1941, o estudo do respectivo
tema e de suma importância, uma vez que existe divergência entre os tribunais.
Conclui-se que no artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal, a prisão
domiciliar consiste na detenção de alguém em sua residência. Antes da criação da lei nº
7.210/1984 a prisão domiciliar não passava uma certa credibilidade para população, uma
vez que, aplicava-se em casos em que não existia casa de albergado.
Avalia-se que são vários critérios legais para que seja concedido a prisão domiciliar
ao agente que está em prisão preventiva, como por exemplo, ser maior de 80 (oitenta)
anos, tal critérios limita o acesso da concessão da prisão domiciliar.
Existe a prisão domiciliar preventiva que é uma alternativa que deve ser aplicada
antes da sentença, como mencionada anteriormente sempre analisando os, critérios dos
artigos 318 e 318-A.
Por fim considera-se a prisão domiciliar como medida cautelar, conforme previsto
no art. 319 inciso V do Código de Processo Penal, que estabelece o recolhimento domiciliar
no período noturno. Conforme pesquisa jurisprudencial e doutrinaria acerca do instituto,
verificou-se que a prisão domiciliar é uma faculdade dada ao juiz, podendo ele aplicar ao
agente que se encontra em algum estabelecimento prisional e não um direito subjetivo do
acusado, ressalta-se que, mesmo que o agente se enquadre nos critérios estabelecidos
pelos artigos já mencionados, e caberá ao juiz verificar caso a caso.
Ante o exposto, comprovou-se com base nos artigos 318 e 318-A do Código de
Processo Penal a substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar, também se
reconheceu o entendimento o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores
acerca da conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar como uma faculdade do
juiz.
Ademais, os Tribunais superiores entendem conforme a recomendação 62/2020, a
possibilidade a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, ou seja,
a concessão do benefício da prisão domiciliar.
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RESUMO: O Código Civil de 2002, traz a possibilidade de revisão ou resolução contratual,
a partir do momento que a obrigação contratual passa ser onerosa para uma das partes,
porém essa onerosidade tem que ser decorrente de algo extraordinário e imprevisível. Este
estudo utilizará a metodologia dedutiva, exploratória, bibliográfica (doutrinas) e
documental (jurisprudências e legislações), como também qualitativa, colhendo
informações sobre a resolução do contrato mediante aplicação da teoria da onerosidade
excessiva e os institutos que o cercam na doutrina, tal como na legislação pátria. O objetivo
desse artigo é analisar a possibilidade da aplicabilidade da Teoria da Onerosidade Excessiva
no período pandêmico do vírus Covid-19, descrevendo a importância da aplicação da
teoria, como também as atualizações legislativas acerca do tema. Questiona-se: com a
situação gerada pela pandemia, é possível a revisão ou extinção do contrato mediante
aplicação da teoria da onerosidade excessiva? Considera-se, ao final, que a aplicação da
Teoria da Onerosidade Excessiva estará disponível para a parte que está sofrendo essa
onerosidade excessiva para cumprir com a obrigação contratual, diante desse cenário
pandêmico.
Palavras-chave: Onerosidade; Pandemia; Resolução Contratual; Covid-19.
ABSTRACT: The Civil Code of 2002 provides for the possibility of contractual revision or
termination, from the moment that the contractual obligation becomes onerous for one of
the parties, but this burden has to be due to something extraordinary and unpredictable.
This study will use the deductive, exploratory, bibliographic (doctrine) and documentary
(jurisprudence and legislation) methodology, as well as qualitative, gathering information
on the contract termination by applying the theory of excessive onerousness and the
institutes that surround it in doctrine, such as in the national legislation. The aim of this
article is to analyze the possibility of the applicability of the Excessive Onerosity Theory in
the Covid-19 virus pandemic period, describing the importance of applying the theory, as
169 Titulação. Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP). E-mail:
valdivino.santos@unest.edu.br
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well as the legislative updates on the subject. The question is: with the situation generated
by the pandemic, is it possible to revise or terminate the contract by applying the theory
of excessive onerousness? In the end, it is considered that the application of the Excessive
Onerousness Theory will be available to the party that is suffering this excessive
onerousness to comply with the contractual obligation, in view of this pandemic scenario.
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Keyword: Onerousness; Pandemic; Contract Termination; Covid-19.
1 INTRODUÇÃO
A pandemia do coronavírus trouxe algumas incertezas jurídicas em relação aos
contratos estabelecidos antes e durante o período pandêmico. Deste modo o presente
artigo tem a finalidade de verificar a aplicabilidade da Teoria da Onerosidade Excessiva
diante do desequilíbrio contratual no período pandêmico.
Neste contexto, questiona-se: com a situação gerada pela pandemia, é possível a
revisão ou extinção do contrato mediante aplicação da teoria da onerosidade excessiva?
Parte- se do preceito que o princípio da força obrigatória dos contratos, pacta
sunt servanda, que é decorrente da ideia clássica de autonomia da vontade, o contrato que
tenha validade e que seja eficaz, deve ser cumprido, uma vez que, traz a obrigatoriedade
entre as partes para o cumprimento do negócio jurídico e o descumprimento dessa
obrigação gera a responsabilidade de indenização por parte do inadimplente.
Para tanto, o presente estudo tem como objetivo geral verificar a aplicabilidade
da teoria da onerosidade excessiva nas relações contratuais mediante o desequilíbrio
contratual no cenário pandêmico. São seus objetivos específicos: estudar a teoria da
onerosidade excessiva com base no art. 478 a 480 do Código Civil, definir em quais
ocasiões é permitido a aplicação da teoria da onerosidade excessiva de acordo com o
entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça, e reconhecer a revisão dos
contratos, mediante aplicação da teoria da onerosidade excessiva diante do desequilíbrio
contratual trazido pela pandemia do Covid-19.
Justifica-se o tema porque muitos contratos são realizados diariamente, por ato
bilateral ou plurilateral, que geram obrigações para ambas às partes e diante o cenário
pandêmico, a situação financeira de muitas empresas e de pessoas foram afetadas pela
propagação do COVID-19. Desta forma vem a indagação de como fica a relação contratual
nesse período de extrema dificuldade.
Diante da dúvida acerca do tema, quanto a aplicabilidade da teoria da
onerosidade excessiva no período da pandemia do COVID-19 e para alcançar esse fim a
pesquisa utilizará a metodologia dedutiva, uma vez que, “O método dedutivo parte de
argumentos gerais para argumentos particulares”, exploratória, bibliográfica (doutrinas) e
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documental (jurisprudências e legislações), como também qualitativa, colhendo
informações sobre a resolução do contrato mediante aplicação da teoria da onerosidade
excessiva e os institutos que o cercam na doutrina, tal como na legislação pátria.
A partir deste estudo será possível compreender, de forma mais aprofundada, os
fundamentos da Teoria da Onerosidade Excessiva, abrindo caminhos para construir novas
concepções e debates sobre o assunto.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

2 OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NO DIREITO BRASILEIRO
O princípio da força obrigatória dos contratos traz que as partes são obrigadas a
cumprir com aquilo que foi acordado inicialmente, tendo em vista que, após a celebração
entre eles cria-se lei entre esse acordo de vontades. Mediante ao princípio pacta sunt
servanda, o contrato acaba criando obrigação entre as partes.
Sobre essa obrigação que cria-se entre as partes Roberto Gonçalves traz o seguinte
entendimento170:
Como é a lei que dá eficácia a esses fatos, transformando-os em
fontes diretas ou imediatas, aquela constitui fonte mediata ou
primária das obrigações. É a lei que disciplina os efeitos dos
contratos, que obriga o declarante a pagar a recompensa prometida
e que impõe ao autor do ato ilícito o dever de ressarcir o prejuízo
causado. Há obrigações que, entretanto, resultam diretamente da lei,
como a de prestar alimentos (CC, art. 1.694), a de indenizar os danos
causados por seus empregados (CC, art. 932, III), a propter rem
imposta aos vizinhos etc.
Não há previsão expressa desse princípio no Código Civil Brasileiro, porém os
artigos 389, 390 e 391 do Código Civil de 2002, traz esse cumprimento obrigacional, como
também as consequências caso não ocorra o inadimplemento por uma das partes171.
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas
e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
170 GONÇALVES, Carlos Roberto. Contratos e atos unilaterais. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021,
pg.12.
171 BRASIL. Lei Nº 10.406, de 10 de junho de 2002. Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 01 out. 2021.
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Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por
inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia
abster.
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Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os
bens do devedor.
A respeito do princípio da força obrigatória o professor Silvio de Salvo Venosa
dispõe172:
Um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes: pacta
sunt servanda. O acordo de vontades faz lei entre as partes, dicção
que não pode ser tomada de forma peremptória, aliás, como tudo
em Direito. Sempre haverá temperamentos que por vezes conflitam,
ainda que aparentemente, com a segurança jurídica. Essa
obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O ordenamento
deve conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o
contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos.
Não tivesse o contrato força obrigatória estaria estabelecido o caos.
Ainda que se busque o interesse social, tal não deve contrariar tanto
quanto possível a vontade contratual, a intenção das partes.
Os contratos são classificados em como unilateral, bilateral e plurilateral, a respeito
dessas classificações Flávio Tartuce assim define173:
a) Contrato unilateral – é aquele em que apenas um dos contratantes
assume deveres em face do outro. É o que ocorre na doação pura e
simples: há duas vontades (a do doador e a do donatário), mas do
concurso de vontades surgem deveres apenas para o doador; o
donatário apenas auferirá vantagens. Também são exemplos de
contratos unilaterais o mútuo (empréstimo de bem fungível para
consumo) e o comodato (empréstimo de bem infungível para uso).
Percebe-se que nos contratos unilaterais, apesar da presença de duas
vontades, apenas uma delas será devedora, não havendo
contraprestação.
b) Contrato bilateral – os contratantes são simultânea e
reciprocamente credores e devedores uns dos outros, produzindo o
172 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2020, pg.18.
173 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg.
556.
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negócio direitos e deveres para ambos os envolvidos, de forma
proporcional. O contrato bilateral é também denominado contrato
sinalagmático, pela presença do sinalagma, que é a
proporcionalidade das prestações, eis que as partes têm direitos e
deveres entre si (relação obrigacional complexa). Exemplos: compra
e venda e locação.
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c) Contrato plurilateral – envolve várias pessoas, trazendo direitos e
deveres para todos os envolvidos, na mesma proporção. Exemplos:
seguro de vida em grupo e o consórcio.
Diante dessa diferenciação das classificações estabelecidas pelos contratos
passaremos a estudar mais a fundo a questão dos contratos, como a questão da
onerosidade excessiva, diante desse cenário pandêmico.

2.1 Obrigação Contratual como Instrumento de Segurança da Atividade Econômica e Social
Os contratos surgiram a bastante tempo, desde que as pessoas passaram a
conviver em sociedade e a se relacionar, com o resultado dessas relações o instituto vem
sendo moldado de acordo com a realidade social e ganharam força de lei, pois as partes
tem a obrigação de cumprir o conteúdo estabelecido no negócio jurídico, uma vez que,
essa obrigação contratual é decorrente do princípio da força obrigatória do contrato.
Para Paulo Lobô o princípio da força obrigatória é a criação de uma obrigação
entre as partes174:
O contrato obriga as partes contratantes, como se fosse lei entre elas.
Seu não cumprimento enseja ao prejudicado a execução forçada pelo
Poder Judiciário, quando possível, ou o equivalente em perdas e
danos. A força obrigatória é assegurada pelo Estado, ainda que as
cláusulas e condições do contrato não sejam normas jurídicas por ele
editadas. O princípio é consectário natural da autonomia privada
negocial. Sua mais antiga formulação foi expressa no art. 1.134 do
Código Civil francês de 1804: “As convenções legalmente formadas
têm força de lei [tiennent lieu de loi] para os que as contraírem”. Na
contemporaneidade, a doutrina tem encontrado seu fundamento,
não mais no reconhecimento legal da vontade – do querido pelas
partes –, mas, sim, como propõe Fernando Noronha (1994, p. 82), na
tutela da confiança, necessária para garantir segurança ao negócio
celebrado, ou, segundo Jacques Ghestin (2002, p. 188), na utilidade
174 LÔBO, Paulo. Coleção Direito Civil volume 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pg. 73
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social do contrato e na justiça contratual, fator de harmonia social,
pois o útil e o justo seriam as finalidades objetivas do contrato; a
confiança do credor seria um elemento importante da utilidade.
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Pelo princípio da força obrigatória dos contratos, as partes são obrigadas a cumprir
com aquilo que foi acordado inicialmente, tendo em vista que, após a celebração entre eles
cria-se lei entre esse acordo de vontades, o não cumprimento pode gerar perdas e danos.
O princípio da força obrigatória tinha a previsão de que os contratos não poderiam
ser revisto ou extinto, nesse sentido extrai-se da obra de Flávio Tartuce que o princípio da
força obrigatória tinha previsão no Direito Romano175:
Anota-se que o princípio da força obrigatória como regra máxima
tinha previsão já no Direito Romano, segundo o qual deveria
prevalecer o pacta sunt servanda, ou seja, a força obrigatória do
estipulado no pacto. Não poderia, portanto, sem qualquer razão
plausível, ser o contrato revisto ou extinto, sob pena de acarretar
insegurança jurídica ao sistema.
Desta forma, entende-se que as partes tem que cumprir aquilo que foi acordado
anteriormente, pois tal princípio traz a ideia de que um contrato deve ser cumprido
independentemente de qualquer circunstância.
Porém essa obrigação contratual, trazida pelo princípio pacta sunt servanda traz
uma certa segurança para atividade econômica e social, levando a certeza de o que foi
acordado no negócio jurídico será cumprindo, mas em algumas ocasiões questiona-se a
aplicabilidade do mesmo.
Em relação a questão pandêmica vivida na atualidade e o princípio da força
obrigatória dos contratos, Flávio Tartuce traz o seguinte entendimento176:
A par de tudo isso, não há como concordar com o posicionamento
defendido por alguns doutrinadores, segundo os quais o princípio da
força obrigatória do contrato foi definitivamente extinto pela
codificação emergente. Ora, essa conclusão afasta o mínimo de
segurança e certeza que se espera do ordenamento jurídico,
principalmente a segurança no direito, ícone também importante,
como a própria justiça, objetivo maior buscado pelo Direito e pela
175 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg.
586.
176 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 16. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2021, pg. 126.
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ciência que o estuda. Não se pode negar, como palavras finais sobre
o tema, que a alegação da força obrigatória do contrato ganhou
especial relevo com a grave crise econômica decorrente da pandemia
da Covid-19. Se, por um lado, é necessário rever alguns contratos,
por alegações específicas e consequências demonstradas no caso
concreto, não se pode quebrar a confiança de todo o sistema jurídico,
alegando-se uma moratória ampla, generalizada e irrestrita.
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Os contratos trazem a liberdade contratual entre as partes, uma vez limitada pela
função social do contrato, com base no art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988, desta
maneira o ordenamento jurídico certifica às partes a autonomia da vontade.
A respeito da função social do contrato, Roberto Gonçalves assim preleciona177:
O Código Civil de 2002 procurou afastar-se das concepções
individualistas que nortearam o diploma anterior para seguir
orientação compatível com a socialização do direito contemporâneo.
O princípio da socialidade por ele adotado reflete a prevalência dos
valores coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do valor
fundamental da pessoa humana. Com efeito, o sentido social é uma
das características mais marcantes do aludido diploma, em contraste
com o sentido individualista que condiciona o Código Beviláqua.
Flávio Tartuce entende que o contrato não pode ser visto como uma bolha, desta
forma extrai-se de sua obra que178:
O contrato não pode ser mais visto como uma bolha, que isola as
partes do meio social. Simbologicamente, a função social funciona
como uma agulha, que fura a bolha, trazendo uma interpretação
social dos pactos. Não se deve mais interpretar os contratos somente
de acordo com aquilo que foi assinado pelas partes, mas sim
levando-se em conta a realidade social que os circunda. Na realidade,
à luz da personalização e constitucionalização do Direito Civil, podese afirmar que a real função do contrato não somente é a segurança
jurídica, mas sim atender aos interesses da pessoa humana.
177 GONÇALVES, Carlos Roberto. Contratos e atos unilaterais. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021,
pg.13.
178 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg.
574.
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Nessa seara, destaca-se o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais,
que tem o condão de que as partes irão agir com lealdade e lisura em todas as etapas do
contrato, que vai das tratativas pré-negociais até a conclusão do contrato.
A respeito do princípio da boa-fé objetiva, considerado um dos princípios mais
festejados, devido às mudanças introduzidas pelo Código Civil de 2002 diante do
CPC/1916, refere-se à previsão expressa do princípio da boa-fé contratual, que não
constava da codificação de 1916, desta forma entende Tartuce179:

“Uma das mais festejadas mudanças introduzidas pelo Código Civil
de 2002 diante do CPC/1916 refere-se à previsão expressa do
princípio da boa-fé contratual, que não constava da codificação de
1916. Como se sabe, a boa-fé, anteriormente, somente era
relacionada com a intenção do sujeito de direito, estudada quando
da análise dos institutos possessórios, por exemplo. Nesse ponto era
conceituada como boa-fé subjetiva, eis que mantinha relação direta
com aquele que ignorava um vício relacionado com uma pessoa, bem
ou negócio.”
Outro ponto de suma importância é quanto a previsão legal em relação aos
contratos, que podem ser considerados típicos e atípicos, a respeito do assunto Tartuce
corrobora com o seguinte entendimento180:
Contrato típico – aquele com uma previsão legal mínima, ou seja,
com um estatuto legal suficiente. Exemplos: compra e venda, doação,
locação, prestação de serviço, empreitada, mútuo, comodato
(contratos tipificados pelo Código Civil de 2002, objeto do próximo
capítulo). Contrato atípico – não há uma previsão legal mínima, como
ocorre com o contrato de garagem ou estacionamento. O art. 425 do
CC dispõe que é lícita a criação de contratos atípicos, desde que
observados os preceitos gerais da codificação privada, caso dos
princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé
objetiva. O dispositivo está inspirado na obra de Álvaro Villaça
Azevedo, que buscou criar a teoria geral dos contratos atípicos. 5 Na
VII Jornadade Direito Civil, evento promovido pelo Conselho da
Justiça Federal em 2015, aprovou-se proposta no sentido de que,
“com suporte na liberdade contratual e, portanto, em concretização
179 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg.
1026.
180 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg.
558.
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da autonomia privada, as partes podem pactuar garantias contratuais
atípicas” (Enunciado n. 582). Assim, é plenamente possível a criação
de uma modalidade de garantia pessoal totalmente nova no sistema,
inclusive congregando elementos de outras formas de garantias já
existentes.
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Todavia espera-se uma conduta leal das partes, sempre respeitando o princípio da
boa-fé nas relações contratuais.

2.2 A Teoria da Onerosidade Excessiva e as Garantias Normativas
Aplica-se a Teoria da Onerosidade Excessiva quando ocorrer acontecimentos
supervenientes, extraordinários e imprevisíveis que acabe ocasionando algumas mudanças
na situação refletindo diretamente sobre a prestação devida e tornando assim
excessivamente onerosa para o devedor, enquanto a outra parte obtém benefício
exagerado.
Diante desses acontecimentos inesperados, o ordenamento jurídico brasileiro traz
a possibilidade da revisão contratual por motivos que venham a onerar as partes nessa
relação contratual, dessa maneira o artigo 317 do Código Civil de 2002 traz a revisão
judicial em casos superveniente que gere onerosidade excessiva para uma das partes, para
que não ocorra o desequilibro entre as prestações181.
“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que
assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”
Seguindo o mesmo entendimento do artigo 317 do Código Civil de 2002, Flávio
Tartuce preleciona182:
Dos glosadores extrai-se a seguinte expressão: contractus qui habent

tractum sucessivum et dependentiam de futuro, rebus sic stantibus
intelligentur. Vale dizer, os pactos de execução continuada e
dependentes do futuro entendem-se como se as coisas
permanecessem como quando da celebração. Em outras palavras, o
contrato só pode permanecer como está se assim permanecerem os
fatos. Tal cláusula (rebus sic stantibus) consagra a teoria da
181 BRASIL. Lei Nº 10.406, de 10 de junho de 2002. Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 01 out. 2021.
182 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 16. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2021, pg. 225.
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imprevisão, usual em nossas páginas de doutrina e corriqueira nos
julgados de nossos Tribunais.
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Conforme a teoria adotada pelo Código Civil de 2002, nos termos dos artigos 478
a 480 que permite a revisão contratual por fatos supervenientes, seja ela por
imprevisibilidade ou por onerosidade excessiva183.
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução
do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data
da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar eqüitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das
partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou
alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade
excessiva.
Desta maneira, entende-se que a resolução contratual poderá ocorrer nos
contratos de execução diferida ou continuada, a partir, do momento em que passa a ser
onerosa para uma das partes. Contudo poderá a parte que se sentir prejudica, pedir a
resolução contratual.
Para Tartuce, a desproporção deverá ser apreciada de acordo com os valores
vigente na época em que houve a celebração contratual184:
O § 1.º do art. 157 do CC, recomenda que a desproporção seja
apreciada de acordo com os valores vigentes ao tempo em que foi
celebrado o negócio jurídico. Desse modo, evidencia-se que a lesão
é um vício de formação. Anote-se que havendo desequilíbrio
negocial por fato posterior, será aplicada a revisão contratual por
imprevisibilidade e onerosidade excessiva, retirada dos arts. 317 e
478 do CC, dispositivos que ainda serão abordados.
183 BRASIL. Lei Nº 10.406, de 10 de junho de 2002. Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 01 out. 2021.
184 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg.
440.
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Para Silvio Salvo Venosa, os contratos tem que serem cumpridos e nem violados,
pela a força do princípio da força obrigatória dos contratos185:
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O princípio da obrigatoriedade dos contratos não pode ser violado
perante dificuldades comezinhas de cumprimento, por fatores
externos perfeitamente previsíveis. O contrato visa sempre a uma
situação futura, um porvir. Os contratantes, ao estabelecerem o
negócio, têm em mira justamente a previsão de situações futuras. A
imprevisão que pode autorizar uma intervenção judicial na vontade
contratual é somente a que refoge totalmente às possibilidades de
previsibilidade. Vemos, portanto, que é fenômeno dos contratos que
se protraem no tempo em seu cumprimento, e é inapropriada para
os contratos de execução imediata.
Outro ponto importante que o legislador exige para que se seja concedido a
resolução contratual é que essa vantagem seja decorrente a eventos extraordinários e
imprevisíveis.
Venosa corrobora com o mesmo entendimento186:
Em sede de revisão e intervenção judicial, estas se justificam quando
surge uma circunstância superveniente ao contratado, imprevista e
imprevisível, alterando-lhe totalmente o estágio fático. Até que a
previsão pode ser possível, mas sua ocorrência é que deve ser muito
improvável de acontecer. Há uma consciência média da sociedade
que deve ser preservada. Desequilibrando-se esse estado, estarão
abertas as portas da revisão.1 Não podemos, no entanto, trazer a
teoria aos tribunais para solapar o tradicional princípio da
obrigatoriedade das convenções. Não pode a teoria da imprevisão
ou da excessiva onerosidade servir de panaceia para proteger o mau
devedor. Em País que sofreu de inflação endêmica, como o Brasil,
cujo fantasma está sempre presente, o surto inflacionário epidêmico
não pode servir de suporte à teoria. Tantos foram os planos
econômicos que sofremos, que deve o juiz usar de extrema cautela
para admitir a intervenção. Nossa desoladora história econômica nas
últimas décadas vem exigindo que os contratantes passem a ser cada
vez mais imaginativos, tornando as cláusulas contratuais verdadeiros
arsenais contra surpresas econômicas.
185 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos. 21. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021, pg. 123.
186 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos. 21. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021, pg. 123.
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Entende-se que eventos extraordinários são eventos em que ocorre algo além do
comum, algo que fora do normal e imprevisível porque não se previa tal acontecimento,
como por exemplo, a questão da pandemia, que pegou toda população de surpresa.
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Nesse mesmo entendimento, para Orlando Gomes é permitido a revisão contratual
devido a onerosidade excessiva187:
“Resolução [e revisão] por onerosidade excessiva. Admitem algumas
legislações como causa de resolução dos contratos comutativos de
execução diferida, continuada ou periódica, a excessiva onerosidade
que, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível,
sobrevenha, dificultando extremamente o cumprimento de
obrigação de um dos contratantes.”
Verifica-se que, os Tribunais de Justiça já adotam o entendimento acerca da
demanda no período pandêmico, como no julgado do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, que assim entendeu sobre o tema durante o período pandêmico188:
Demanda mínima contratada. Pandemia. Covid-19. Decisão agravada
que deferiu tutela de urgência para determinar que a Light efetue
cobrança apenas do valor efetivamente consumido nas contas de
cada autor. Insurgência da concessionária que pretende que os
agravados efetuem o pagamento da integralidade das suas faturas
de energia elétrica, nos termos do contrato firmado pelas partes.
Prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos. Revisão
contratual pelo Judiciário que tem caráter excepcional. Risco
concreto de colapso do sistema de distribuição de energia.
Necessária instrução probatória exauriente para o deslinde do feito.
É impositiva a manutenção das regras vigentes em relação ao
faturamento, nos termos em que previsto na regulamentação e nos
contratos celebrados pelas distribuidoras com seus usuários até a
análise concreta da quebra do equilíbrio econômico financeiro do
contrato. Ausência de configuração dos requisitos para o
deferimento da tutela antecipada.
187 GOMES, Orlando. Contratos. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, pg. 174.
188 BRASIL. Tribunal de Justiça Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 0034543-29.2020.8.19.0000.
Agravados. POSTO PALACIO GUANABARA LTDA e outros. Agravante: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S
/ A. Relator(a) Desembargadora Mônica de Faria Sardas, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/07/2020.
Disponível em: https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/886030333/agravo-de-instrumento-ai345432920208190000/inteiro-teor-886030360. Acesso em 10 out. 2021.
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A partir do momento que ocorre a celebração de um contrato e posteriormente
acontecer algo superveniente ou extraordinário, que torne a prestação sacrificante para
uma das partes, ou seja, desproporcionalmente vantajosa e onerosa para uma determinada
parte, nada mais justo que a revisão contratual, o doutrinador Paulo Lôbo assim define
sobre a revisão mediante a onerosidade excessiva como também sobre a resolução do
contrato, diante dessa situação189:
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“O contrato, no momento de sua celebração, é cercado por
circunstâncias determinadas, que definem o ambiente em que
surgiram as declarações de vontade das partes e o equilíbrio de
direitos e deveres, ou seja, sua base negocial. Todavia, certas
circunstâncias, durante a execução do contrato, podem afetar
profundamente esse equilíbrio, levando objetivamente à
onerosidade excessiva dos deveres de uma das partes, ou até mesmo
comprometendo sua finalidade. Essas circunstâncias são exteriores
ao contrato – o que significa dizer que não foram provocadas por
alguma das partes – e supervenientes à data de sua celebração, o que
implica execução contratual duradoura, não sendo logicamente
cabíveis em relações negociais de execução instantânea. O advento
de tais circunstâncias pode levar à resolução ou à revisão do contrato,
porque este não é mais o mesmo que as partes celebraram.”
Pelo princípio da obrigatoriedade, ninguém é obrigado a contratar, conforme o
princípio da autonomia da vontade, porém a partir do momento em que realizarem tal
acordo, são obrigados a cumprirem, lembrando que no negócio jurídico tem que estar de
acordo com os requisitos do art. 104 do Código Civil de 2002190.
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.
189 LÔBO, Paulo. Contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pg. 199.
190 BRASIL. Lei Nº 10.406, de 10 de junho de 2002. Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 01 out. 2021.
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Carlos Roberto Gonçalves considera a onerosidade excessiva como oposto do
princípio da obrigatoriedade191:
“Opõe-se tal princípio ao da obrigatoriedade, pois permite aos
contraentes recorrerem ao Judiciário, para obterem alteração da
convenção e condições mais humanas, em determinadas situações.
Originou-se na Idade Média, mediante a constatação, atribuída a
Neratlus, de que fatores externos podem gerar, quando da execução
da avença, uma situação muito diversa da que existia no momento
da celebração, onerando excessivamente o devedor.”
Diante de tais acontecimentos, que acarretem onerosidade para uma das partes,
Flávio Tartuce, deixa claro quando é possível a resolução ou a revisão por onerosidade
excessiva em relação a alguns contratos192:
Não tem sido diferente a conclusão da doutrina, conforme o seguinte
enunciado, aprovado na V Jornada de Direito Civil: “É possível a
revisão ou resolução por excessiva onerosidade em contratos
aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário e
imprevisível não se relacione com a álea assumida no contrato”
(Enunciado n. 440). De acordo com a classificação dos contratos
quanto à forma do seu cumprimento no tempo, os contratos
instantâneos ou de execução imediata – que são aqueles em que o
cumprimento ocorre de imediato, caso da compra e venda à vista –
estão fora da aplicação da revisão judicial por imprevisibilidade,
somente sendo possível a revisão dos contratos de execução diferida
e de execução periódica ou continuada, esses últimos também
denominados contratos de trato sucessivo.
Desta forma, entende-se que, diante de uma onerosidade excessiva, para uma das
partes na relação contratual, tanto para o credor como para o devedor, as partes optar pela
revisão ou a resolução contratual, para que nenhuma das partes sair prejudicado.

3 AJUSTE NA MEDIDA DAS RELAÇÕES OBRIGACIONAIS POR EVENTO ADVERSO
Diante dos acontecimentos causados pela pandemia do vírus covid-19, que se
alastrou de forma rápida e fez com que a economia desse uma estagnada, devido ao
191 GONÇALVES, Carlos Roberto. Contratos e atos unilaterais. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020,
pg.53.
192 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 16. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2021, pg. 228.
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fechamento de vários locais (lockdown), como forma de frear a propagação do vírus, viuse a necessidade de ajuste nas relações obrigacionais por evento adverso.
Observou-se durante esse período pandêmico uma sociedade fragilizada, com
várias áreas sendo afetada diretamente e indiretamente pelo vírus, vários setores entrando
em colapso, como o caso da área da saúde.
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Devido essa fragilidade social vivida pela população, tanto na área da saúde,
política, como na área econômica, viu-se a necessidade de criação de regime jurídico
emergencial, como por exemplo, a lei de nº 14. 010/2020, com o intuito de adaptar-se a
uma nova realidade.

3.1 Fragilidade social causada pela pandemia
Primeiramente vale entender o que é uma pandemia. Pandemia é uma
disseminação de uma doença pelo mundo, que começa em uma região e começa a se
espalhar rapidamente para outras regiões, que acaba virando um surto.
A última pandemia que teve grande perda de vidas e que se alastrou pelo mundo,
foi durante a pandemia da gripe espanhola nos anos de 1918 e 1920 que acabou afetando
milhares de pessoas:193
“Gripe Espanhola (1918-1920) - A "gripe espanhola" foi uma
pandemia do vírus influenza (H1N1) que, entre janeiro de 1918 e
dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um
quarto da população mundial na época. Estima-se majoritariamente
que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões, com
algumas projeções indicando até 100 milhões. Independente da
diferença entre os números, trata-se de uma das epidemias mais
mortais da história da humanidade.”
Antes da Covid-19 a pandemia mais recente foi a da gripe suína, que é causado
pelo vírus H1N1, conforme informações da Fundação Oswaldo Cruz194:

“Antes da Covid-19, a pandemia mais recente havia sido em 2009,
com a chamada gripe suína, causada pelo vírus H1N1. Acredita-se
193 SCHUELER. Paulo. O que é uma pandemia. Agência Fiocruz de Notícias. Rio de Janeiro. 28 de julho de
2021. Disponível em: https https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1763-o-que-e-uma-pandemia.
Acesso em: 12 out. 2021.
194 SCHUELER. Paulo. O que é uma pandemia. Agência Fiocruz de Notícias. Rio de Janeiro. 28 de julho de
2021. Disponível em: https https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1763-o-que-e-uma-pandemia.
Acesso em: 12 out. 2021.
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que o vírus veio do porco e de aves, e o primeiro caso foi registrado
no México. A OMS elevou o status da doença para pandemia em
junho daquele ano, após contabilizar 36 mil casos em 75 países. No
total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas
morreram. O fim da pandemia foi decretado pela OMS em agosto de
2010.”
Diante da atual situação vivida pela população, face as adversidades causadas pelo
vírus COVID-19, acabou expondo a fragilidade social decorrente da pandemia e durante o
período pandêmico, percebeu-se a vulnerabilidade em diversas áreas como na saúde,
política e econômica. Notou-se que umas das áreas mais atingidas pela pandemia, foi a
área da saúde, uma das primeiras que entrou em colapso, com a falta de leitos em hospitais,
conforme a Fundação Oswaldo Cruz195.
Outro ponto que vale ressaltar, é a questão política, que influência bastante a área
econômica como também nas relações contratuais, uma vez que, grande parte dos
contratos estão ligados diretamente a área econômica.
Constatou-se que, diante dessa fragilidade social, muitas normas do direito
brasileiro, como por exemplo o princípio pacta sunt servanda que traz a obrigação de
cumprir os contratos, acabou flexibilizando, visto que, muitos contratos foram atingidos
diretamente pela pandemia, fazendo com que, seria inviável de serem cumpridos, sem a
onerosidade excessiva, tanto para o devedor, como também para o credor.

3.2 Regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no
período da pandemia do Covid-19 – Lei Nº 14.010 de 2020
Muitos contratos são celebrados diariamente, porém no ano de 2020, surgiu a
pandemia do COVID-19, que atingiu a questão sanitária da sociedade, como também a
economia mundial. Diante dessa nova realidade, várias modificações ocorreram neste
instituto, uma vez que, muitos contratos que foram celebrados antes desse cenário
pandêmico acabaram trazendo desequilíbrio para uma das partes, em relação ao princípio
da força obrigatória dos contratos.
Conforme preleciona Venosa, essa lei temporária veio para solucionar essas
questões contratuais durante o período pandêmico do coronavírus:196
195 CASTRO. Regina. Observatório Covid-19 aponta maior colapso sanitário e hospitalar da história do
Brasil. Agência Fiocruz de Notícias. Rio de Janeiro. 17 de março de 2021.. Disponível em:
https://portal.fiocruz.br/noticia/observatorio-covid-19-aponta-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-dahistoria-do-brasil. Acesso em: 12 out. 2021
196 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos. 21. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021, pg. 128.
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Vale a pena lembrar que tivemos uma lei temporária, para acudir
presumivelmente situações da pandemia que o mundo atravessou
(Lei nº 14.010/2020). Essa norma, para ter vigência somente durante
os tempos de pandemia, expressamente colocou que não se
consideram fatos imprevisíveis o aumento da inflação, a variação
cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário (art.
7º). Esses aspectos já vinham sendo aceitos pelos tribunais,
independentes do texto legal.
Diante desse acontecimento atípico e de incertezas, entendeu-se a necessidade da
criação da lei nº 14. 010 de 2020, que terão normas de caráter transitório e emergencial
que nortearão as relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do
coronavírus (covid-19).
Conforme previsto no art. 1 da lei nº 14.010, as normas são de caráter transitório
e emergencial em razão da pandemia do covid-19197:
“Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a
regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus
(Covid-19).”

A lei trouxe algumas mudanças no ordenamento jurídico, dentre elas a prescrição
e decadência, uma vez que, os prazos prescricionais ficaram suspensos a partir de 30 de
outubro de 2020198.
“Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos,
conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
Outro ponto levantado pela lei, é a questão das resoluções e revisão de contratos,
que as execuções de contratos, trazido pelo art. 393 do Código Civil, não terão efeitos
retroativos199.
197 BRASIL. Decreto-Lei Nº 14.010, de 10 de junho de 2020. Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Disponível em: http:// http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14010.htm. Acesso
em: 01 out. 2021.
198 BRASIL. Decreto-Lei Nº 14.010, de 10 de junho de 2020. Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14010.htm. Acesso em: 01
out. 2021
199 BRASIL. Decreto-Lei Nº 14.010, de 10 de junho de 2020. Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
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“Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19) nas
execuções dos contratos, incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não terão efeitos
jurídicos retroativos.”
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Contudo a lei ainda traz que, não serão considerados fatos imprevisíveis o aumento
da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão
monetário200.
“Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317,
478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização
ou a substituição do padrão monetário.”
Ademais, a criação da respectiva lei, veio para solucionar divergências ocorridas no
Direito Privado que foi afetado diretamente pela pandemia da Covid-19.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia do Covid-19 trouxe muitas incertezas, como várias dúvidas
relacionadas a saúde, e não foi diferente no âmbito jurídico. Diante dessa adversidade, em
um primeiro momento imaginou-se que seria uma passagem rápida, porém não foi isso
que vimos.
Desta forma, dentre os diversos questionamentos relacionados aos contratos
estabelecidos antes da pandemia, questionou-se se seria possível a revisão ou extinção do
contrato mediante aplicação da teoria da onerosidade excessiva.
Através dos estudos dos artigos 478 a 480 do Código Civil, doutrinas e
jurisprudências verificou-se que é possível a aplicação da teoria da onerosidade excessiva
nas relações contratuais mediante o desequilíbrio contratual no cenário pandêmico, tanto
por parte do devedor como por parte do credor.
Diante dessa adversidade percebeu-se em quais ocasiões é permitido a aplicação
da teoria da onerosidade excessiva de acordo com o entendimento jurisprudencial dos
Tribunais de Justiça, como por exemplo em casos de fatos supervenientes, seja ela por
imprevisibilidade ou por onerosidade excessiva.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14010.htm. Acesso em: 01
out. 2021
200 200 BRASIL. Decreto-Lei Nº 14.010, de 10 de junho de 2020. Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus
(Covid-19). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14010.htm.
Acesso em: 01 out. 2021
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Diante de tamanha necessidade para o período de incertezas criou-se a lei de nº
14. 010 de 2020, que terão normas de caráter transitório e emergencial que nortearão as
relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (covid-19).
Ante o exposto, conclui-se que é possível a revisão ou até mesmo a resolução
contratual nas hipóteses mencionadas aplicando a teoria da onerosidade excessiva, uma
vez que, tamanha onerosidade se torna inviável para as partes.
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RESUMO: A proposta deste trabalho acadêmico é debater, dialogar e informar sobre o
tema violência obstétrica, através de pesquisa bibliográfica. Serão apresentados quais os
tipos de violência obstétrica existentes, como identifica-las, quais os meios jurídicos
disponíveis para o enfrentamento desse tipo violência e como as mulheres podem exercer
seus direitos frente a hospitais e maternidades. Nesse sentido é necessário reconhecer a
importância do projeto de Lei 4.848/2019 do Estado do Amazonas como ferramenta de
combate à Violência Obstétrica e demonstrar por meio de obtenção de dados documentais
a importância de a mulher exercer o protagonismo do próprio parto, explanando conceitos
e evidências dos benefícios para a parturiente e o Bebê quando tal protagonismo é
alcançado.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Obstétrica; Direitos das Mulheres; Parto.
ABSTRACT: The purpose of this academic work is to debate, dialogue and inform about
the subject of obstetric violence, through bibliographical research. What types of obstetric
violence exist, how to identify them, what legal means are available to confront this type of
violence and how women can exercise their rights in hospitals and maternity hospitals will
be presented. In this sense, it is necessary to recognize the importance of the Amazonas
State bill of Law 4848/2019 as a tool to combat Obstetric Violence and demonstrate,
through the collection of documentary data, the importance of women taking the lead in
their own childbirth, explaining concepts and evidence of the benefits for the parturient and
the Baby when such protagonism is achieved.
.KEYWORDS: Obstetric Violence; Childbirth; Women’s Rights.
1.INTRODUÇÃO
Violência obstétrica é um termo utilizado para caracterizar todos os procedimentos
de caráter violento, sejam físicos, verbais ou psicológicos exercidos de formas explícitas
ou ocultos contra a parturiente, praticado por profissionais da área da saúde no momento
de consultas pré-natal, do parto, pós-parto e até mesmo em casos de aborto espontâneo.
O que temos no cenário atual brasileiro é o reconhecimento dos direitos das parturientes
contra práticas violentas através de leis Municipais e Estaduais, como a Lei 4.848, de 05
de Junho de 2019 do Estado do Amazonas, que foi sancionada com o objetivo de
assegurar a busca por mecanismos de combate a violência e abusos cometidos contra as
mulheres grávidas, seja no momento do parto ou pós-parto. As mulheres precisam de voz!
Sabe-se que a dor causada por um parto traumático em que não há respeito com a
parturiente no momento mais significativo da sua vida, é percebido na fala dessas
mulheres ao relatarem episódios de abandono, negligência, violência, apesar de ter
passado meses ou anos da vivência desse parto, ainda vem o choro e a dor na fala,
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tamanho é o impacto causado, afetando e interferindo na vida, saúde, autoestima e até
mesmo no planejamento familiar dessa mulher, pois com medo de passar por um novo
episódio de violência durante o parto, muitas mulheres decidem não ter mais filhos.
Desta maneira, este estudo, pretende demonstrar através de pesquisa bibliográfica
e documental a relevância de dialogar acerca da Violência Obstétrica, propondo a
aplicação do Código Penal ainda que indiretamente para punir quem pratique tal violência.
Assim, este trabalho irá abordar de forma resumido a contextualização do parto na história:
como era o modelo da antiguidade para a sociedade atual; Quais os tipos de violência
obstétricas existentes, conceituando de forma breve o que são: episiotomia, manobra de
Kristeller, violência verbal/psicológica; A importância de legislações que combatem a
violência obstétrica, como a Lei 4.848/2019 do Estado do Amazonas.
Concluindo que somente com informação é possível fazer escolhas e que para ter
seu direito exercido é preciso que a mulher seja protagonista do próprio parto e tenha
consciência dos seus direitos para que o faça cumprir por meio da legalidade.
2.BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: O PARTO
O parto é algo único na vida de toda gestante, seu desejo é que esse momento seja
marcado com respeito, delicadeza e cuidado em cada momento desse trabalho de parto.
Infelizmente essa não é a realidade para a maioria das parturientes. “Uma a cada quatro
mulheres no Brasil sofre algum tipo de violência obstétrica no momento do parto”,
conforme mostra uma pesquisa feita pela fundação Perseu Abramo, intitulada: “Mulheres
brasileiras e gênero nos espaços públicos e privado” realizado no ano de 2010. Para
compreender a história do parto é importante dividi-la em três momentos distintos: Antigo,
Médio e Moderno.
O parto nas civilizações antigas era marcado apenas por mulheres no momento do
nascimento em si. Mulheres que viviam em comunidades, aldeias e etc eram auxiliadas
por outras mulheres geralmente mais velhas e experientes, era como uma sabedoria que
passava de mulher para mulher, nesse período, o parto é caracterizado também por ser
algo intuitivo e instintivo da mulher. O período médio foi marcado pela orientação da
reprodução, onde uma família sem filhos era vista como pecadora, pois estava
desrespeitando a ordem divina de reprodução. Nessa época, também se preferia o
nascimento de crianças do sexo masculino e a infertilidade era atribuída apenas à mulher.
Assim, “O período moderno, da história do nascimento, nasce no fim do século XVII. A
medicina começa a ser percebido como saber científico iniciando um processo de
medicalização da vida, o que também incluiu os partos” (BRIQUET, 2011).
O período moderno surge com a chegada da medicina e os avanços “tecnológicos”
no cenário do parto, como a invenção do Fórceps, criada por Peter Chambelen no final do
século XVI, fez surgir o interesse da medicina em desenvolver estudos e técnicas para a
realização dos partos. Assim, nos meados do século XVI, início do século XVII, aos
poucos, as parteiras foram perdendo lugar com o surgimento da figura do cirurgião na
assistência ao parto (MALDONADO, 2002 apud Patrícia, Rosimeire e Anne, 2020) e as
mulheres foram desapropriadas de seus saberes, de sua função como parteiras e dos
domínios no campo da parturição (TORNQUIST, 2002 apud Claudia Tomasi e Cristina
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Saling, 2016); Observa-se que através de um estudo realizado sobre “Assistência ao
parto: história oral de mulheres que deram a luz entre 1940 a 1980” demonstra que até o
final do século XIX a grande maioria dos partos era realizada em um ambiente familiar,
sendo o hospital considerado um local perigoso, devido ser um local de “enfermos” e as
altas taxas de contaminações decorrentes de tal ambiente. Desse modo, a figura do
médico no momento do parto, se fazia necessária apenas em casos complicados em que
a parteira não conseguia solucionar o problema.
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De acordo com o Dossiê da Humanização do Parto, “Os avanços nas técnicas
cirúrgicas, anestésicas e de assepsia foram determinantes no processo de medicalização
do parto” o que é interessante de observar, que ainda em conformidade com o Dossiê:
“Nos países desenvolvidos e em muitos em desenvolvimento, a maioria
absoluta dos partos é feita por médicos em hospitais Porém, em
vários países europeus, principalmente na Escandinávia, Países
Baixos, Reino Unido e Alemanha, as parteiras foram absorvidas pelo
sistema de saúde oficial, que profissionalizou a atividade. Elas
receberam treinamento formal e obtiveram independência para
assistir ao parto normal. Esses países estão entre os que
mantiveram suas taxas de cesáreas abaixo de 15%.”. (Dossiê da
Humanização do Parto)
Esse processo de hospitalização do parto, conduzido por obstetras, é caracterizado
em três dimensões que resultam da obstetrícia moderna: primeiro, elimina a mulher como
sujeito protagonista do parto e coloca o médico nesse lugar, cabendo a ele a condução
ativa do parto; segundo, impede os médicos de reconhecerem como legítimas as
situações nas quais o ambiente externo e o estado emocional da mulher atuam,
dificultando ou facilitando o trabalho de parto e o parto; terceiro, define e determina a
atuação intervencionista do médico quando ele achar que o músculo uterino não responde
apropriadamente (PONTES, 2014, p.72). O grande problema do parto hospitalar é quando
a mulher deixa de ser a protagonista do próprio parto e passa ser realizado nela o
chamado parto “tecnocrático”, que significa conforme ensina Pontes, que haverá inúmeras
intervenções, técnicas e métodos escolhido pelo médico, desprezando o aspecto
emocional, social e individual de cada mulher, ou seja, O modelo tecnocrático é executado
pelo médico da forma que considera essencial para a situação do paciente. Assim, tal
modelo “elimina a mulher como sujeito do parto e coloca o médico nesse lugar, cabendo
a ele a autoridade, responsabilidade e a condução ativa do processo” (SANFELICE, 2014,
p.363).
Dessa forma, quando o parto passou a ser hospitalizado, a mulher passou a ser
submetida a diversos procedimentos e padrões que atendiam a regras e conveniências
médicas – hospitalar, como por exemplo, informar que durante o trabalho de parto a
mulher não pode comer, não pode movimentar-se livremente, espera-se que a mulher não
grite ou “não faça escândalo”, de preferência tenha o filho na posição horizontal com as
pernas bem afastadas (assim como realizam um exame ginecológico), pois assim facilita
o trabalho do médico. Porém, o parto natural ou fisiológico é a mulher quem tem autonomia
sobre o seu corpo e sabe qual a melhor posição para ficar durante o trabalho de parto, a
posição em que ela consegue aguentar melhor a contração uterina, o que é melhor para
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ela e o bebê e essa posição pode ser de cócoras, de quatro apoios, de lado ou em pé.
Mas com a introdução da figura do médico como detento do saber em relação ao parto as
mulheres foram aceitando e ficaram em uma posição passiva e submissa e pouco a pouco,
foi aceitando a “cultura da Cesariana” onde perde-se de vez a autonomia da mulher como
protagonista do próprio parto e passa o protagonismo para o médico obstetra. Assim, a
“cultura do parto Cesário” foi vendida como um modelo de nascer mais “seguro” e
“confortável” – Deve-se, no entanto, indagar: para quem? Para quem esse modelo de
assistência é melhor? Para mãe e o Bebê ou para a equipe médica que não terá que ficar
horas a disposição de uma mulher que “resolveu parir”? A “indústria” do parto Cesária é
real! É indiscutível que tal modelo de parto, salva vidas e deve sim ser realizado quando
há um indicativo real e necessário. No entanto a maioria dos casos, a indicação do parto
via cirurgia Cesária, se dá através da disponibilidade e conveniência médica. Como por
exemplo, a chamada “Cesária de natal” em que o profissional, antecipa o parto da mulher,
para não correr o risco, de ela entrar em trabalho de parto “às três da manhã no feriado
de natal”. São casos desnecessários de indicação de Cesária e não se leva em conta os
riscos causados pela injeção “Raquidiana”, nem a recuperação lenta e dolorosa do pós
parto. Quando houve essa falsa sensação de que no hospital a mãe e o bebe estariam
mais seguros, começou um aumento significativo de cirurgias cesárias, pelos motivos já
explanados e começou também as violências obstétricas e mulheres que embora não
soubessem denominar o que aconteceu a elas, sabiam que “algo não estava certo”,
algumas práticas foram consideradas inadequadas, como a manobra de Kristeller, mas
tantas outras ainda encontram resistência, como o corte da episiotomia, toques
excessivos para verificar a dilatação entre outros.
3.VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
A violência obstétrica pode ser entendida como atos praticados por profissionais da
saúde, “no que cerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, exprimido
através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas, medicalização
e a transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos” (ANDRADE, 2014,
p. 1). E em acordo com o dossiê Violência Obstétrica: “Parirás com Dor” (BRASIL,
SENADO FEDERAL, 2012), elaborado pela Rede Parto do Princípio para a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência Contra as Mulheres, instaurada pelo
Senado Federal, afirma que:
A violência institucional na atenção obstétrica, também chamada de
violência obstétrica, é a violência cometida contra a mulher grávida
e sua família em instituições de saúde, no momento do atendimento
pré-natal, ao parto ou aborto. Pode ser verbal, física, psicológica ou
mesmo sexual e se expressa de diversas maneiras, às vezes
explícitas, às vezes veladas. Como outras formas de violência contra
a mulher, a violência obstétrica é fortemente condicionada por
preconceitos de gênero (sexismo). Alguns exemplos desse tipo de
violência: ofender, humilhar ou xingar a mulher, fazer piadas ou
comentários desrespeitosos a respeito de seu corpo, tratar a mulher
ou seu/sua acompanhante de modo grosseiro, imobilizar a mulher,
negar atendimento, realizar intervenções sem antes explicar à
mulher a necessidade do procedimento, prestar assistência sem
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observação das melhores evidências científicas disponíveis, afastar
o recém-nascido da mulher após o parto, entre outros. Muitas vezes,
o modo de organização das instituições de saúde constitui uma
forma de violência, ao impor protocolos de atendimento
padronizados a todas as mulheres, por vezes sem qualquer
conhecimento científico que os sustente. (Rede Parto do Princípio,
2012, p.105)
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Com a institucionalização do Parto e a consequente perda do protagonismo feminino
no ato de parir foi sendo implantada a falsa sensação de que no ambiente hospitalar é
mais seguro para mulher e o bebê e que o “médico” quem deve fazer o parto. Quando a
proposição verdadeira é que o melhor ambiente para ter o seu filho é aquela em que a
mulher sinta-se segura, respeitada e acolhida. Sem julgamentos, sem pressão para “parir
rápido”, sem intervenções desnecessárias como são os casos de episiotomia, toques
excessivos para verificar a dilatação, medicação, sem “punição” por escolher parir de
forma natural. No momento de “dar a luz” a mulher precisa de todo apoio e encorajamento
seja em ambiente hospitalar ou não.
3.1 Manobra de Kristeller
A manobra de Kristeller acontecia no seguinte cenário: a mulher em trabalho de parto
no ambiente hospitalar é colocada na maca, sendo obrigatória a posição horizontal com
as pernas afastadas, semelhante a realização do procedimento de exame conhecido
como papanicolaou. O médico ou algum profissional da saúde, literalmente subia na
barriga da mulher fazendo pressão para baixo com o objetivo de “ajudar a mulher a parir”
ou ajudar, “facilitar” a expulsão do Bebê. O documentário “O renascimento do parto” trás
inúmeros relatos de mulheres que sofreram esse tipo de violência. Assim o Ministério da
Saúde por meio da Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, diz:
Não existem provas do benefício da manobra de Kristeller realizada no
segundo período do parto e, além disso, existem algumas provas,
ainda que escassas, de que tal manobra constitui um fator de risco
de morbidade materna e fetal, pelo que se considera que sua
realização durante a segunda etapa do parto deve ser limitada a
protocolos de investigação desenhados para avaliar sua eficácia e
segurança para a mãe e o feto. (Diretriz Nacional de Assistência ao
Parto Normal – relatório de recomendação. Brasília, DF, 2016. p.
240)
Dessa forma, sabe-se que hoje a Organização Mundial de Saúde – OMS
desencoraja tal prática médica pelo reconhecimento de que não há comprovação ou
evidências suficientes de que a Manobra de Kristeller traga benefícios e ganhos reais para
a mulher e o Bebê, muito pelo contrário, há grandes chances de fraturar as costelas,
hemorragias, lacerações graves de períneo, dor abdominal no pós-parto e a possibilidade
de rupturas de alguns órgãos. Assim, encontramos algumas referências em sites online,
sobre saúde, corpo e bem estar, que afirmam:
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“alguns estudos demonstram que essa técnica é realizada como rotina,
não sendo solicitada pela mulher e sendo realizada mesmo que a
mulher encontre-se em condição de continuar a realizar os puxos,
além de que há evidências de que a manobra não diminui o período
expulsivo e expõe a mulher e o bebê a riscos desnecessários.” (Tua
Saúde. Entenda o risco da manobra de Kristeller durante o parto.
www.tuasaude.com/manobra-de-kristeller/)
3.2 Episiotomia

A episiotomia consiste numa cirurgia realizada na vulva com a incisão do períneo,
algumas vezes sem aplicação de anestesia, afeta estruturas de músculos que vai da
vagina ao ânus e segundo Maria Ramos de Amorim é “Um dos procedimentos cirúrgicos
mais utilizados na obstetrícia” (O papel da episiotomia na obstetrícia moderna, 2008, p.
47-54). Esse procedimento foi historicamente introduzido pelo obstetra Irlandês Fielding
Ould, no século XVIII, ganhando força e popularidade no século XX onde passou a ser
implantada rotineiramente, em uma época em que o parto passava a ser cada vez mais
visto como um “evento médico” e a mulher não era mais protagonista e sim paciente que
deveria obedecer aos procedimentos e regras hospitalares impostas para poder parir.
A Justificativa para a realização dessa cirurgia é de que se preveniria o trauma
perineal e que tal procedimento diminuía o período expulsivo do Bebê, o que dava ao
médico mais tempo para atender uma demanda maior de partos. Porém, 1993, um estudo
realizado na Argentina mostra que ao comparar a episiotomia rotineira com a episiotomia
seletiva, ou seja, em casos extremos que realmente fosse justificável, a rotineira deveria
ser extinta, pois não apresenta os benefícios que lhe são atribuídos para justificar tal
prática. Segundo o Dossiê, “Parirás com Dor” a episiotomia:
No Brasil, a episiotomia é a única cirurgia realizada sem o
consentimento da paciente e sem que ela seja informada sobre sua
necessidade (indicações), seus riscos, seus possíveis benefícios e
efeitos adversos. Tampouco se informa à mulher sobre as
possibilidades alternativas de tratamento. Desse modo, a prática de
episiotomia no país contraria os preceitos da Medicina Baseada em
Evidências. (Rede Parto do Princípio – Dossiê: Parirás com Dor,
2012, p.80)
Assim, a Episiotomia é considerada uma violência, primeiro porque quando ela é
realizada sem o consentimento da mulher, sem uma prévia informação de como é
realizado o procedimento com os seus riscos, vantagens e desvantagens, tudo isso, já
demonstra uma grande violência, fere totalmente a dignidade da mulher enquanto ser
humano, impossibilita que ela tenha autonomia para decidir sobre o seu corpo, além do
exposto, a episiotomia causa na mulher, de acordo com relatos no documentário “O
renascimento do Parto” e em pesquisas realizadas como a da Perseu Abramo “Violência
no Parto”, a mulher que sofre episiotomia relata dores nas relações sexuais, desconforto
na região genital, baixa autoestima, trauma de parir e ter que “passar por isso novamente”,
é como se o parto vaginal tivesse de “brinde” necessariamente a episiotomia. O que
vemos, é que quando a mulher é bem assistida, no sentido de se preparar para o parto,
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com informação, com acompanhamento multidisciplinar, envolvendo médico, nutricionista,
psicólogo, fisioterapeuta, são altas as chances de ter condições para um parto tranquilo,
sabendo o que está acontecendo com seu corpo, tendo a tranquilidade de cada fase ativa
do parto, sabendo inclusive posicionar na hora do expulsivo de forma que o períneo fique
integro. É possível, dar um parto digno, como afirma o médico Michel Odent: “Para mudar
o mundo é preciso antes, mudar a forma de nascer”.
3.3. Violência Obstétrica: Psicológica
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A violência psicológica sofrida pelas mulheres no momento do parto é tão marcante
que se pode comparar a dor de uma agressão física. É tão forte e traumática que macula
o momento mais especial da vida de uma mulher, pois ao lembrar-se do nascimento do
filho ela irá recordar juntamente da violência sofrida. Caracteriza-se a Violência
psicológica segundo Veloso e Sierra:
“[. . .] violência psicológica por meio de humilhações, situações
vexatórias, grosseria e comentários ofensivos: além de outros
procedimentos dolorosos, desnecessários e humilhantes, tais como:
uso rotineiro de lavagem intestinal (enema), retirada dos pelos
pubianos (tricotomia), posição ginecológica com portas abertas,
exames de toque sucessivos e por pessoas diferentes para verificar
a dilatação, privação de alimentos e água, imobilização de braços e
pernas, etc. (2016, p. 262).

O Dossiê elaborado pela Rede Parto do Princípio em 2012 – “Parirás com Dor”
apresenta diversos relatos sobre Violência Obstétrica no Brasil, dentre elas, estão a
verbal/psicológica, alguns exemplos dessa violência são caracterizado por esse tipo de
fala:
Na hora que você estava fazendo, você não tava gritando desse
jeito, né?”
“Não chora não, porque ano que vem você tá aqui de novo.”
“Se você continuar com essa frescura, eu não vou te atender.”
“Na hora de fazer, você gostou, né?”

“Cala a boca! Fica quieta, senão vou te furar todinha.” (REDE, 2012,
p03)
Outros exemplos que evidencia tal violência, também apontado pela Rede, são:
“Todo tipo de humilhação, tortura psicológica, ameaças, chacotas,
ofensas,- piadas sobre obesidade, pêlos pubianos, estrias,
evacuação;- recriminar o choro, o grito ou as conversas da mãe com
seu bebê;- recriminar a expressão de sua religiosidade;discriminação étnico racial;- discriminação econômico-social;discriminação referente à idade, profissão, orientação sexual da
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mãe;- utilizar de tratamento infantilizador, ou outro que inferiorize a
mulher;- “Na hora de fazer, você gostou, né?”- “Não grita, se não
ninguém vai te atender.”- “Obedece, se não você vai matar o seu
bebê, você quer matar o seu bebê?”- “Reclama agora, mas ano que
vem está aqui de novo!”- “Pára de chorar, se não vou te furar
todinha.”- “Você vai parir deitada porque você não é índia.”- “Faz
força, você é muito mole! Preguiçosa!”- impedir a entrada ou
permanência do acompanhante de livre escolha da mulher;restringir a escolha do acompanhante;- exagerar no prognóstico;ludibriar a mulher para agendamento da cesárea;- coagir a mulher
quando essa não aceita o agendamento da cesárea;- coagir a
mulher quando essa quer buscar uma segunda opinião;- se recusar
a informar a mulher sobre seu estado de saúde, ou se recusar a
informar de maneira clara, acessível e respeitosa;- se recusar a
informar a mulher sobre o estado de saúde de seu bebê;- separar o
bebê saudável de sua mãe sem necessidade clínica” (REDEp.online)
A Lei 4.848/2019 do Estado do Amazonas exemplifica condutas consideradas
violência obstétrica e em seu Artigo 2º, incisos I, II e III, inclui-se a ofensa verbal, assim
definidas:
Art. 2.º Consideram-se condutas ofensivas, abusivas e
violentas:
I – tratar a mulher de forma agressiva, não empática, com a
utilização de termos que ironizem os processos naturais do
ciclo gravídico-puerperal ou que desvalorizem sua
subjetividade,
dando-lhe
nomes
infantilizados
ou
diminutivos, tratando-a como incapaz;
II – fazer comentários constrangedores à mulher referentes
a questões de cor, etnia, idade, escolaridade, religião,
cultura, crenças, condição socioeconômica, estado civil ou
situação conjugal, orientação sexual, identidade de gênero
e paridade;
III – ironizar ou censurar a mulher por suas expressões
emocionais ou comportamentos que externalizem sua dor
física e psicológica ou ainda suas necessidades humanas
básicas, tais como gritar, chorar, amedrontar-se, sentir
vergonha ou dúvidas; ou ainda por qualquer característica
ou ato físico tais como: obesidade, pelos, estrias,
evacuação, dentre outros;
Assim, podemos entender toda ação verbal que cause na mulher sentimentos de
inferioridade, medo, abandono, fragilidade, insegurança, perda da sua dignidade, são
exemplos e situações reais de violência obstétrica e precisam ser combatidas.
518

www.conteudojuridico.com.br

4.LEGISLAÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A legislação brasileira, através do Decreto n. 4.377/2002 promulga a convenção
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher de 1979,
revogando o Decreto de n. 89.460/1984. Assim como ratificou a OEA/1994, por meio do
Decreto n. 1.973/1996, a convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a
violência contra a mulher foi concluída em Belém, estado do Pará no ano de 1994 e trata
no Capítulo III, sobre os deveres dos Estados:
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Art. 7º Estados Partes condenam todas as formas de
violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os
meios apropriados e scan demora, políticas destinadas a
prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em:
a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a
mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e
pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de
conformidade com essa obrigação;
b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punira
violência contra a mulher;
c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis,
administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher,
bem como adotar as medidas administrativas adequadas
que forem aplicáveis;
d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se
abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de
fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em
perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade;
e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas,
para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou
modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que
respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a
mulher;
f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para
a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre outros,
medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais
processos;
g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos
necessários para assegurar que a mulher sujeitada a
violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do
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dano e outros meios de compensação justos e eficazes; [. .
.] (OEA, 1994, p.online)
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Do texto da convenção entende-se que os Estados devem adotar medidas em seu
direito interno garantindo legislações e sanções efetivas para prevenir e garantir as
mulheres dignidade, reparando assim àquelas mulheres que foram vitimas de violência
que seu agressor não ficará impune e que o Estado preocupa-se em resguardar seus
direitos.
4.1 Lei maria da Penha
Apesar da lentidão nas mudanças necessárias para tutelar o Direito das mulheres, o
Brasil teve um avanço quando no ano de 2006, promulgou a Lei. 11.340/2006 que é
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Tal legislação possibilitou que vários
tipos de violência contra a mulher fossem denunciados, embora tenha promulgado a Lei
apenas depois de ter sido provocado pelo CIDH – Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, a qual condenou o Brasil por omissão e resignação em seus deveres para coibir
a violência contra as mulheres e foi somente após a manifestação do CIDH que o Brasil,
tomou medidas efetivas e assim sancionou a Lei 11.340/2006. É uma Lei muito importante,
pois, através dela surgiram outros instrumentos de combate à violência contra a mulher,
como a Lei nº 13.104/2015 que alterou o Art. 121 do Código Penal Brasileiro, fazendo
prevê em tal legislação o feminicídio que se trata de uma qualificadora do crime de
homicídio. Assim como também alterou o Art.1º da Lei nº 8.072/90 – Lei dos Crimes
Hediondos.
A Lei nº 11.340/2006 tem como objetivos: criar mecanismo para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, dispor sobre a criação de juizados de
violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelecer medidas de proteção à mulher
que se encontre em situação de violência doméstica e familiar, assim temos em seu Artigo
1º que:
Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra
a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do
Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas
de assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar. (Lei M.Penha, 2006, p.online)
Acompanhando a evolução da sociedade e o papel mais ativo das mulheres a Lei
n.11.340/2006 teve algumas alterações para abranger de forma mais eficaz e resguardar
os direitos das mulheres. Assim, a Lei 13.505/2017 alterou a Lei. 11.340/2006 para dispor
em seu texto que o atendimento policial e pericial fosse prestados preferencialmente por
profissionais do sexo feminino, outra mudança veio com a Lei 13.772/2018 criminalizando
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o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual de caráter íntimo
e privado. A Lei 13.871/2019 dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo
ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelos SUS –
Sistema Único de Saúde, as vítimas de violência doméstica e familiar. Já a Lei
13.827/2019 – autoriza a medida protetiva de urgência pela autoridade judicial e policial.
Outra alteração importante veio com a Lei nº 13.836/19 tornou obrigatório informar quando
a mulher vítima de agressão doméstica ou familiar é pessoa com deficiência. E mais
recente no de 2020 e 2021 tivemos as seguintes alterações respectivamente: Lei nº
13.984/20 estabeleceu obrigatoriedade referente ao agressor, que deve frequentar
centros de educação e reabilitação e fazer acompanhamento psicossocial. E Lei nº
14.188/21, que incluiu a existência da violência psicológica como item para o afastamento
do lar.
Toda essa evolução da Lei Maria da Penha reflete uma preocupação do Estado
brasileiro em garantir os direitos das mulheres quanto ao combate à violência doméstica
e familiar e são de fato medidas muito importantes, mas em relação a outros tipos de
violência, como a obstétrica por exemplo não temos ainda uma criminalização da conduta
estipulada no Código Penal Brasileiro, o que temos hoje como medida de coibir tal
violência são as legislações estaduais e recomendação da OMS dentre outros, mas é
nítido que nesse campo é preciso avanço por parte dos legisladores.
4.2 Lei do Acompanhante
Sendo o parto um momento único e significativo para a mulher é natural que ela
queira a presença de uma pessoa de sua confiança para estar ao seu lado nesse
momento. Assim, a Lei Federal nº 11.108/2005 que alterou a Lei nº 8.080/1990 visa
garantir às parturientes o direito a presença de um acompanhante, assim diz o texto do
Art.19-J:
Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde
- SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a
permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um)
acompanhante durante todo o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato.
§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será
indicado pela parturiente.

Apesar da legislação vigente seu conhecimento é baixo por parte das parturientes,
principalmente mulheres que são de uma classe social economicamente baixa e que são
assistidas pelo SUS, a Lei do Acompanhante como ficou conhecida, garante que tanto a
rede pública quanto a rede particular garantam direitos a gestante, mas infelizmente a
realidade mostra a dificuldade de ter esse direito respeitado, tendo o prazo para os
hospitais se adequarem a legislação terminando em junho de 2008, ou seja, não cabe ao
hospital alegar que não dispõe de estrutura para que a parturiente tenha o acompanhante
de sua escolha com ela. A Rede Parto do Princípio em seu dossiê “Parirás com dor”
propõem que a Lei 11.108/2005 seja alterada, pois: “A referida lei não possui previsão de
punição para seu descumprimento o que dificulta a sua aplicação. Outras alterações na
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referida Lei são necessárias para que as mulheres possam ter acesso.” (REDE, 2012.
p.179) , entre as alterações estão:
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Alteração do texto inicial:
“Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
garantir as parturientes o direito à presença de
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pósparto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS”

Para:
Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
garantir às parturientes o direito à presença de
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pósparto imediato, em todo o território nacional em serviços de
saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas
de direito público ou privado.”
Dessa forma, pretende-se proteger as mulheres que são
impedidas de ter um acompanhante com a alegação de que
seu direito é válido somente na rede pública, levando-se em
consideração o conceito errôneo comum de SUS refere-se
somente à rede pública.
Alteração no corpo do texto:
Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde
- SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a
permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um)
acompanhante durante todo o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato.
§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será
indicado pela parturiente.
§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos
direitos de que trata este artigo
constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão
competente do Poder Executivo.”
Para:
“Art. 19-J. Os serviços de atenção obstétrcia, de direito
público ou privado, ficam obrigados a permitir a presença,
junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o
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período de trabalho de parto, parto (vaginal ou cesárea) e
pós-parto imediato.
§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será
indicado pela parturiente.
§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos
direitos de que trata este artigo
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constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão
competente do Poder Executivo.”
Tais medidas são importantes e se faz necessária para resguardar a dignidade e os
direitos das parturientes.
5.LEGISLAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL E A LEI Nº4. 848/2019
DO ESTADO DO AMAZONAS
Sabe-se que a Violência Obstétrica corrobora para uma série de lesão aos direitos
da mulher e que o Brasil não dispõe de legislação federal como é o caso da Lei Maria da
Penha, por exemplo, para combater tal violência, sendo a vítima penalizada duas vezes,
a primeira pelo profissional da área da saúde que comete algum tipo de Violência
Obstétrica e a segunda pelo Estado que é omisso e não tutela os direitos e a dignidade
das mulheres vítimas de Violência Obstétrica. Na falta de tal legislação alguns órgãos
regulamentam questões pertinentes à V.O (Violência Obstétrica), como por exemplo a
OMS – Organização Mundial da Saúde, A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto
Normal, Portaria GM Nº 569/2000 – que institui o Programa de Humanização do Parto,
Portaria 1.459/2011 – que institui no âmbito do SUS a “Rede Cegonha”. Assim, ainda que
indiretamente o Judiciário regula o termo Violência Obstétrica através de dispositivos
constantes na Constituição Federal, dentro dos quais podemos citar:
“Art. 1°”. A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
III – a dignidade da pessoa humana

Art. 5°- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
III – tratamento assemelhado à tortura, desumano, e
degradante;
X – violação da intimidade e da vida privada;
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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.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.”
A Lei 4.848/2019 do Estado do Amazonas foi sancionada como meio de combate a
violência obstétrica nas redes públicas e particulares de saúde do Estado do Amazonas.
Em seu Artigo 1º, parágrafo único, trás a definição de Violência Obstétrica:
Art. 1.º Ficam instituídas medidas de proteção contra a
violência obstétrica no Estado do Amazonas e de
divulgação da Política Nacional de Atenção Obstétrica e
Neonatal.
Parágrafo único. Para os fins da presente Lei, entende-se
por violência obstétrica a apropriação do corpo e dos
processos reprodutivos das mulheres, através do tratamento
desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos
processos naturais, que cause a perda da autonomia e
capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus
corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na
qualidade de vida das mulheres durante o pré-natal, parto,
puerpério ou em abortamento, que cause dor, dano ou
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sofrimento desnecessário à mulher, praticada por membros
que pertençam à equipe de saúde, ou não, sem o seu
consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia.
(AMAZONAS, 2019, p.1)
Em seu artigo 2º a Lei nº 4.848/2019, traz o rol exemplificativo de condutas que são
consideradas violência obstétrica:
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I – tratar a mulher de forma agressiva, não empática, com a
utilização de termos que ironizem os processos naturais do
ciclo gravídico-puerperal ou que desvalorizem sua
subjetividade,
dando-lhe
nomes
infantilizados
ou
diminutivos, tratando-a como incapaz;
II – fazer comentários constrangedores à mulher referentes
a questões de cor, etnia, idade, escolaridade, religião,
cultura, crenças, condição socioeconômica, estado civil ou
situação conjugal, orientação sexual, identidade de gênero
e paridade;
III – ironizar ou censurar a mulher por suas expressões
emocionais ou comportamentos que externalizem sua dor
física e psicológica ou ainda suas necessidades humanas
básicas, tais como gritar, chorar, amedrontar-se, sentir
vergonha ou dúvidas; ou ainda por qualquer característica
ou ato físico tais como: obesidade, pelos, estrias,
evacuação, dentre outros;
IV – preterir ou ignorar queixas e solicitações feitas pela
mulher atendida durante o ciclo gravídico-puerperal,
referentes ao cuidado e à manutenção de suas
necessidades humanas básicas;
V – induzir a mulher a aceitar uma cirurgia cesariana sem
que seja necessária, apresentando riscos imaginários,
hipotéticos e não comprovados, e ocultando os devidos
esclarecimentos quanto aos riscos à vida e à saúde da
mulher e do bebê, inerentes ao procedimento cirúrgico;
E em seu Artigo 4º e 5º regulamenta a conduta dos profissionais da saúde e a
instituição:
Art. 4.º Comete ainda violência obstétrica o gestor de saúde,
diretor clínico ou responsável pelo estabelecimento de
saúde que de qualquer forma promova ou tolere os atos e
condutas previstos nos dispositivos anteriores.
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Art. 5.º Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados,
deverão expor de forma legível ao público, informativos
contendo:
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I – as condutas ofensivas, abusivas e violentas para fins
desta Lei;
II – órgão e trâmites para denúncia às violações
supracitadas; e III – informações sobre os procedimentos
obstétricos utilizáveis.
Parágrafo único. Equiparam-se aos estabelecimentos
hospitalares, para os efeitos desta Lei, as maternidades,
hospitais ou qualquer outro estabelecimento de saúde que
atenda a mulher no período de pré-parto, parto e pós-parto
ou em abortamento.
A Lei Estadual do Amazonas nº 4.848/2019, constitui um importante instrumento na
tutela do Direito das mulheres gestantes e parturientes. Seu texto contempla as condutas
mais relatas por mulheres vítimas de Violência obstétrica e propõe mecanismos para
combater essa prática violenta. Garante a mulher o exercício de sua autonomia durante o
pré-natal, parto, puerpério e abortamento. Contudo, sua aplicação é restrita ao estado de
Contudo, sua aplicação é restrita ao estado do Amazonas.

5.1 Violências Obstétricas e o Código Penal Brasileiro
Com a ausência da tipificação de crime da prática de violência obstétrica no Código
Penal brasileiro, não sendo possível a aplicação de sanção penal vinculada ao agressor
diretamente por tal prática e com o finalidade de analisar as lesões ao direito que tal
violência produz faz-se necessário buscar a punição por meio de tipificações existentes e
assim, ainda que indiretamente ter o agressor responsabilizado pela prática de violência
obstétrica. Vamos analisar a episiotomia, manobra de Kristeller, violência
verbal/psicológica e como as vítimas podem socorrer-se da justiça para ter seu direito
resguardado.
Sabendo que a episiotomia “é uma cirurgia realizada na vulva, cortando a entrada
da vagina com uma tesoura ou bisturi, algumas vezes sem anestesia” (REDE, 2012, p.
80) e que tal prática é realizada de forma costumeira e sem uma real indicação, também
considerada uma violência obstétrica, pois a mulher não é informada sobre o
procedimento, seus malefícios ou possível benefício, sendo realizada no momento do
parto vaginal com o argumento que “facilita a expulsão do bebe”, mulheres que tenham
sofrido tal violência e em decorrência dessas, tenham tido problemas posteriores seja para
manter relação sexual, dores constantes, infecções entre outros, pode socorrer-se da
justiça utilizando o Artigo 129 do Código Penal que trata de lesão corporal. Contudo, caso
ocorra à morte da paciente decorrente da episiotomia, deve-se aplicar o Artigo 121,§3º do
Código Penal, conforme jurisprudência:
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APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PARTO
NORMAL COM EPISIOTOMIA. ART. 121, § 3º, DO CP.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO § 4º DO MESMO
DISPOSITIVO LEGAL. (INOBSERVÂNCIA DE REGRA
TÉCNICA DE PROFISSÃO). PENA QUE NÃO MERECE
REDIMENSIONAMENTO. Demonstrado que o réu agiu com
negligência, imprudência e imperícia, e que dita conduta
levou a paciente a óbito, pois, após o parto com Episiotomia,
deixou de realizar procedimento de revisão do reto, o que
propiciou a comunicação do conteúdo fecal com o canal
vaginal, culminando com infecção generalizada, que evoluiu
com a morte da vítima, mostra-se correta a sua condenação
pela prática do delito de homicídio culposo. Aplicabilidade da
causa de aumento de pena prevista no § 4º do
art. 121 do CP, por inobservância de regra técnica de
profissão. Pena definitiva de dois anos de detenção,
substituída por duas restritivas de direito, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
que se mostra adequada ao caso, não ensejando
redimensionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Crime Nº 70053392767, Segunda Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado
em 14/11/2013) (TJ-RS – ACR: 70053392767 RS,
Relator: Lizete Andreis Sebben,
Data de
Julgamento:
14/11/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 28/11/2013)
No caso acima, o profissional da área da saúde agiu com inobservância e falta de
zelo pela saúde da sua paciente quando deixa de realizar um exame que era
imprescindível para poder ocorrer tal procedimento denominado como episiotomia, que
por si só já põe em risco a saúde da mulher.
A manobra de Kristeller é outro procedimento caracterizado como violência
obstétrica e que não tem fundamentação científica para sua realização. Criada pelo
médico alemão Samuel Kristeller “essa manobra era realizada com as duas mãos
empurrando a barriga da mulher em direção à pelve” (REDE, 2012, p. 103). Tal
procedimento é considerado pela OMS- Organização Mundial da Saúde e o Ministério da
Saúde como um perigo a segurança materna e neonatal. O Ministério Público
orienta “a não execução desse procedimento, até porque poderá implicar em uma
responsabilização ao poder público, cabendo até ao pagamento de indenização por danos
morais. Já na esfera criminal adota-se o artigo 129 do código penal aplicando conforme a
intenção do a gente e o tipo de lesão que venha ocasionar a paciente. Se porventura essa
conduta resultar em uma lesão corporal culposa, será aplicado o disposto no § 6º do
artigo 129 do código penal.” (Portal Jurisprudência, p. online) , vejamos a jurisprudência
que trata de uma ação civil por dano moral, após procedimento da manobra de Kristeller:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO
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INDENIZATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE
PARTO, DE CESÁREA PARA PARTO NORMAL
FORÇADO (À FÓRCEPS E MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA
“MANOBRA KRISTELLER”). NASCIMENTO DE CRIANÇA
COM SEQUELAS. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DO
PLEXO BRAQUIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. DANO MORAL
CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO. INCLUSÃO NO
CONCEITO GERAL DE DANO MORAL. QUANTUM.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO. À NORMATIVA
DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CC, ART. 944).
SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF – APC: 20040111065442
DF
0019786-22.2004.8.07.0001,
Relator:
ALFEU
MACHADO, Data de Julgamento: 29/01/2014, 1ª Turma
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/02/2014.
Pág. 79)
Outra violência obstétrica comumente realizada é a violência de caráter
verbal/psicológica, o Artigo 2º da Lei 4.848/2019 do Estado do Amazonas exemplifica que
“tratar a mulher de forma agressiva, não empática, com a utilização de termos que
ironizem os processos naturais do ciclo gravídico-puerperal ou que desvalorizem sua
subjetividade, dando-lhe nomes infantilizados ou diminutivos, tratando-a como incapaz”
(Amazonas, 2019, p. 01), para tal conduta, pode ser aplicado o Artigo 140 do Código
Penal:
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
[...]
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição
de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa (BRASIL, 1940,
p. online).

Assim, é possível tutelar o direito da mulher por meio do código penal quando esta
sofre violência obstétrica em suas diversas manifestações, sendo necessário o avanço da
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legislação no sentido de incluir uma tipificação específica para os casos de Violência
Obstétrica.
CONCLUSÃO
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Toda mulher merece ter um parto respeitado, independente da via de nascimento
escolhida. Toda mulher tem o direito de ser corretamente orientada nas consultas prénatais a tudo que se relacione ao parto, a saúde do bebe e da mulher, pois, somente com
informação adequada essa mulher poderá decidir e escolher a forma que ela deseja trazer
ao mundo o seu filho e que ela saiba que sua escolha será acima de tudo respeitada!
No Brasil existe a chamada “cultura da Cesária” um movimento oposto ao que se
percebe nos países desenvolvidos. Tal cultura é no mínimo uma estagnação no que seria
uma evolução da forma como conduzimos e tratamos os nascimentos. A Cesária deixou
de ser necessária e passou a ser rotina nas maternidades do Brasil, fazendo a mulher
acreditar que tal via de nascimento é a “mais segura” para a parturiente e o bebe, quando
na grande maioria dos casos a indicação de Cesária é feita a partir da conveniência
médica/hospitalar, o parto passou a ser “industrializado”, tendo a mulher perdido a sua
autonomia e sendo colocada a prova se realmente consegue parir seu filho, como se o
corpo da mulher não fosse capaz de fazer algo que é da sua natureza. A mulher é
desencorajada a ter o parto normal, mesmo quando sua gravidez é classificada como de
“baixo risco”, mesmo quando ela e o bebe estão saudável. Para o médico é mais “cômodo”
agendar a cirurgia Cesária conforme sua agenda, fazendo X partos no dia Y, do que
esperar por horas a mulher que “resolveu parir”. E quando a mulher não tem informação
adequada ela acaba sendo levada a uma cirurgia Cesária mesmo quando tinha o desejo
de ter o seu filho de parto normal. Sabe-se hoje que Circular de cordão no pescoço do
bebe, bebe pequeno demais ou grande demais, estatura da mulher baixa, quadril
pequeno, etc não são indicações reais de uma Cesária. A Cesária é uma evolução e
avanço da medicina mas deve ser realizada em casos realmente necessários, a mulher
que tem o desejo de ter um parto normal e tem uma gestação saudável, deve ter seu
desejo respeitado e não “roubado”. Independente da vida de parto, toda mulher busca por
respeito! Principalmente no momento mais marcante da sua vida que é o nascimento do
seu filho. E esse respeito é garantido quando há informação, quando essa mulher sabe o
que significa uma episiotomia, indução do parto, de que não precisa levar toques vaginais
constantes para conferir sua dilatação, quando ela sabe o que é ocitocina, manobra de
Kristeller, Plano de Parto, quando ela sabe identificar uma violência obstétrica, quando ela
conhece a Lei do acompanhante, as recomendações da OMS, quando ela sabe que no
seu Estado existe uma Lei que caracteriza violência obstétrica como no caso do
Amazonas com a Lei Estadual 4.848/2019. A mulher precisa de toda essa informação para
fazer o seu direito prevalecer e mesmo que por algum motivo esse direito não seja
respeitado, ela saiba também como proceder para buscar através da justiça uma
reparação ao dano sofrido.
Conclui-se que embora falte um avanço por parte da legislação brasileira para
combater de forma mais efetiva a violência obstétrica e que o Brasil passe a seguir os
modelos de países desenvolvidos que tem uma taxa baixíssima de cirurgias cesárias
como via de nascimento, a luta das mulheres é por respeito e dignidade humana, citando
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o médico e cientista Francês Michel Odent: “Para mudar o mundo, precisamos mudar a
forma de nascer”.
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Resumo: A saída temporária encontra previsão legal na Lei de Execução Penal, de 1984,
nos artigos 122 ao 125, passível de ser concedida a condenados que cumprem pena em
regime semiaberto, desde que sejam cumpridos determinados pré-requisitos, geralmente,
em datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das Mães ou Dia dos Pais. Tais saídas
podem ser autorizadas, ainda, para o comparecimento em curso profissionalizante, de
instrução de segundo grau ou superior, na respectiva comarca de execução, além de
participação de atividades que visem a reabilitação do apenado ao convívio social, não
sendo permitidas àqueles que cumprem sentença em regime fechado ou no regime
provisório. Levando em consideração o atraso na concessão das autorizações municipais
ocorrido no último ano (2019), o reduzido número de permissões concedidas na capital do
Estado do Amazonas, em relação ao elevado quantitativo de detentos em regime
semiaberto, considerados candidatos viáveis às saídas temporárias, em conformidade com
a LEP, o presente estudo teve por objetivo analisar o referido instituto, com ênfase especial
em sua execução no âmbito do sistema prisional do município de Manaus.
Palavras-chave: Saída Temporária. Sistema Prisional. Manaus.
Abstract: The temporary departure is legally provided for in the Penal Execution Law of
1984, in Articles 122 to 125, which can be granted to convicts who are serving a sentence
in a semi-open regime, provided that certain prerequisites are met, usually on
commemorative dates such as Christmas, Easter, Mother's Day or Father's Day. Such exits
can also be authorized for ascendance in a professional training course, of secondary
education or higher, in the respective execution district, in addition to participation in
activities aimed at the rehabilitation of the convicted to social life, not being allowed to
those who comply sentence in closed or provisional regime. In view of the delay in granting
municipal authorizations in the last year (2019), the small number of permissions granted
in the capital of the State of Amazonas, in relation to the high number of semi-open
detainees, considered viable candidates for temporary exits, in In accordance with the LEP,
the present study aimed to analyze the aforementioned institute, with special emphasis on
its execution within the scope of the prison system in the municipality of Manaus.
Keywords: Temporary Departure. Prison System. Manaus.
Sumário: 1 Introdução - 2 Evolução histórica das penalidades processuais criminais - 2.1
Da função das penas - 2.2 Direitos do preso - 2.3 O instituto da saída temporária no
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ordenamento jurídico brasileiro - 3 A concessão do benefício da saída temporária no
sistema prisional de Manaus – Considerações Finais – Referências Bibliográficas
1 Introdução
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O instituto da saída temporária encontra-se previsto na Lei de Execução Penal (Lei
7.210/1984), visando à promoção da ressocialização da pessoa condenada, através do
convívio familiar e da atribuição de mecanismos de recompensas e de aferição do senso
de responsabilidade e disciplina do reeducando.
Geralmente por ocasião de datas comemorativas como Natal, Dia das Mães, Dia dos
Pais, Páscoa e Dia de Finados, a saída temporária possibilita, aos condenados, o direito de
deixar a prisão em até cinco ocasiões distintas a cada ano, por até sete dias de cada vez,
observados determinados requisitos, afixados pela própria LEP.
Além disso, outros critérios para a concessão da saída temporária podem ser
disciplinados pelo Juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), que, nos dias que antecedem
as principais destas festivas nacionais, edita uma portaria contendo os requisitos
necessários para concessão do benefício e os pré-requisitos impostos aos apenados, como
o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados.

Vale ressaltar, todavia, que se consiste em direito extensível apenas para internos
do regime semiaberto, não sendo atribuído para internos do regime provisório e fechado,
nem aos custodiados que estejam sob investigação, respondendo a inquérito disciplinar
ou que tenham recebido sanção disciplinar.
No Estado do Amazonas, em média, são concedidas cerca de 60 saídas temporárias
em virtude do Natal. No entanto, em decorrência dos eventos bárbaros ocorridos nos
últimos três anos, que culminaram no massacre de 111 detentos, com a maioria das mortes
registradas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na cidade de Manaus,
aumentou o sentimento coletivo de impunidade e o medo da sociedade em relação à
concessão de saídas temporárias de alguns detentos por ocasião de determinadas datas
festivas, principalmente pela desinformação generalizada e pelo sensacionalismo
midiático.
Tendo em vista este cenário, o presente estudo teve por objetivo analisar a
concessão das saídas temporárias no estado do Amazonas, dando ênfase nos números
obtidos no município de Manaus, estabelecendo um comparativo entre a quantidade de
presos em regime semiaberto e que, em tese, estariam em cumprimento dos requisitos
estabelecidos pela LEP e o número de saídas temporárias.
2 Evolução histórica das penalidades processuais criminais
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As primeiras penas aplicadas e cumpridas no Brasil foram ditadas pelas Ordenações
Filipinas, que datam de 1603, completamente norteadas pelas tradições religiosas, tendo
em visa que Portugal era um país oficialmente católico, não havendo uma distinção do que
era pecado ou crime, de modo que nem sempre os crimes contatados eram crimes de alta
periculosidade, sendo frequentemente condenados pelas Ordenações Filipinas aqueles
que cometidos crimes muito leves, pecados ou “crimes políticos”.
Dois séculos após a edição das Ordenações Filipinas, mais precisamente em 16 de
dezembro de 1830, foi sancionado o Código Criminal do Império do Brasil, contendo
quatro partes essenciais: dos crimes e das penas; dos crimes públicos, dos crimes
particulares e dos crimes policiais, compostas, cada uma delas, por títulos, capítulos e
seções. O referido documento determinava que nenhum crime fosse punido com penas
que não estivessem previamente estabelecidas nas leis, já em aplicação do Princípio da
Legalidade.
Ademais, foram definidos como criminosos (autores), aqueles que cometiam,
constrangiam ou mandavam alguém cometer crimes, não havendo de se falar em crime ou
delito, palavras sinônimas neste código, sem uma lei anterior que o qualificasse - Princípio
da Anterioridade da lei penal (Código Criminal, art. 1º). Os menores de quatorze anos, por
sua vez, foram isentos de responsabilidade penal (Código Criminal, art. 10), mas se ficasse
provado que haviam cometido crime ou delito, agindo com discernimento, seriam
encerrados nas casas de correção, sendo que o período de reclusão não poderia ser
estendido após o réu completar dezessete anos (Código Criminal, art. 13).
Com o fim da monarquia no Brasil e advento da República em 15 de novembro de
1889, surgiu a necessidade de implantação de um novo código criminal que refletisse esse
novo momento, culminando na promulgação às pressas do Código Criminal da República,
imediatamente alvo de sevaras críticas em decorrência das falhas que apresentava que
decorriam, evidentemente, em virtude da rapidez com que fora elaborado.
Tal dispositivo, recebeu inúmeras críticas, chegando a ser classificado, inclusive, por
alguns doutrinadores, como o pior código penal de nossa história, uma vez que ignorava
totalmente as tendências internacionais que já apontavam para novos avanços
doutrinários. No entanto, apesar da equívoca sistematização, dentre outros defeitos, o
Código Criminal da República, constituiu um avanço na legislação penal da época, ao abolir
a pena de morte.
Posteriormente, já sobre a tutela do Estado Novo, em 1937, Alcântara Machado
apresentou seu projeto de código criminal brasileiro, que, após ter sido submetido a uma
comissão revisora, acabou sendo sancionado, por decreto de 1940, como Código Penal,
passando a vigorar em todo território nacional , a partir de 1942, segundo valido até os
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dias atuais, passando por várias reformas para se adaptar à realidade atual, ainda que
insuficientes para suprir as crescentes demandas sociais atuais.
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Várias foram as leis que modificaram e adaptaram nosso Código Penal, merecendo
destaque a Lei Nº 6416, de 1977, promulgada durante o período ditatorial brasileiro, que
procurou atualizar algumas sansões penais e a Lei 7.209, de 11 de Julho de 1984 (esta já
quase no final da Ditadura Militar, em pleno processo de redemocratização), que instituiu
uma nova parte geral, com nítida influência da Teoria Finalista da Ação.

A reforma trazida pela Lei Nº 7.209, de 1984, lei que ficou conhecida como Lei de
Execução Penal, acabou por reformular a parte geral do Código de 1940, além de tentar,
de certa forma, humanizar as sanções penais, ao sugerir medidas alternativas à pena de
prisão. Porém, seus intentos, até os dias de hoje, não podem ser sentidos, em sua plenitude,
na prática, principalmente, por conta da ausência de políticas públicas eficientes voltadas
para o sistema penitenciário que, de certa forma, empobreceu e adoeceu nosso sistema
penitenciário, que hoje agoniza e espera por urgentes reformas.
Mais adiante, a promulgação da Constituição Federal da República Federativa do
Brasil, de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, uma vez que trouxe uma
série de direitos e garantias fundamentais em sua composição, incluído os direitos
inerentes aos presos, trouxe um novo alento aos ansiosos por justiça e garantias, após o
os famigerados anos de chumbo.
Ainda neste mesmo diapasão, foi aprovada a Lei Nº. 9.714, de 1998, que ampliou a
efetiva aplicação das penas alternativas à pena de prisão, nos casos dos crimes de menor
potencial ostensivo, praticados sem violência, nos quais as penalidades normativas não
sejam superiores a quatro anos.
O referido dispositivo incluiu, ainda, dois novos tipos de penas: a prestação
pecuniária e a perda de bens e valores. Ademais, no que tange à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, poderá ela se dar quando, atendidos os
requisitos específicos: não reincidência, culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade, motivos e circunstâncias do crime favoráveis.
Percebe-se, assim, que, pretendeu o legislador, transformar o aprisionamento em
exceção, ao invés de regra, ao estabelecer penas alternativas ao encarceramento. Tal
pretensão se justifica em razão da constatação tácita de que o cárcere, ao invés de
proporcionar a ressocialização do apenado e contribuir para a redução da criminalidade,
tem atuado no extremo oposto.
O aprisionamento indiscriminado, principalmente no que se refere aos crimes de
menor periculosidade, influencia diretamente no aumento da crise que assola o sistema
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penitenciário brasileiro, especialmente no que se refere à superlotação das cadeias públicas
que, reeducar e ressocializar o detento, conforme legalmente previsto, funcionam como
verdadeiras universidades de crime, atuando como centros de recrutamento de novos
membros por partes das facções criminosas predominantes, possibilitando aos detentos o
aperfeiçoamento de seus conhecimentos e suas práticas no submundo do crime.
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2.1 Da função das penas
termo “pena” vem do latim poena, porém com derivação do
grego poine, significando dor, castigo, punição, expiação, penitência, sofrimento, trabalho,
fadiga, submissão, vingança e recompensa. Delmanto (2002) conceitua pena como sendo
“a imposição da perda ou diminuição de um bem jurídico, prevista em lei e aplicada pelo
órgão judiciário, a quem praticou ilícito penal. Ela tem finalidade retributiva, preventiva e
ressocializadora”. (DELMANTO, 2002, p. 67) (grifo nosso)
O

Outro conceito de pena é o trazido por Fernando Capez (2018), que apresenta a
seguinte definição:
“Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução
de uma sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal,
consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, cuja
finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, promover
a sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela
intimidação dirigida à coletividade” (CAPEZ, 2018, p. 358)
Assim, a pena é sanção imposta pelo Poder Público Estatal, valendo-se do devido
processo legal, cuja finalidade é a repressão ao crime e a prevenção a novos delitos,
objetivando reeducar o delinquente, retirá-lo do convívio social enquanto for necessário,
bem como reafirmar os valores protegidos pelo Direito Penal e intimidar a sociedade para
que o crime seja evitado.
O sistema penal brasileiro confere às penas as seguintes características: a. caráter
personalíssimo, só atingindo o autor do crime (CF/88, art. 5° XLV); b. legalidade (CP, art. 1°,
e CF, art. 5°, XXXIX); c. inderrogabilidade, no sentido da certeza de sua aplicação; d.
proporcionalidade ao crime (CF, art. 5°, XLVI e XLVII); e. anterioridade, onde a lei já deve
estar em vigor na época em que for praticada a infração penal (CP, art. 1°, e CF, art. 5°,
XXXIX); f. individualidade, a sua imposição e cumprimento deverão ser individualizados de
acordo com a culpabilidade e o mérito do sentenciado (CF, art. 5°, XLVI); g. humanidade,
não são admitidas as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, perpétuas (CP,
art. 75), de trabalhos forçados, de banimento e cruéis (CF, art. 5°, XLVII).
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Por sua vez, a Lei de Execução Penal preceitua, em seu décimo artigo, que “a
assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e
orientar o retorno à convivência em sociedade”. (BRASIL, 1984). Trata-se, portanto, de
definição direta e destinada ao fim que possui, de punir o indivíduo que cometeu a prática
delituosa e prevenir para que o mesmo incorra em mais crimes, além de educar a sociedade
através da intimidação.
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Vale destacar que um Estado Democrático de Direito se fundamenta na concepção
de justiça social, visando a promoção da cidadania baseada na dignidade da pessoa
humana e na legalidade. Dessa forma, para que o Estado seja, efetivamente, um Estado
Democrático de Direito, é essencial professar e assegurar os direitos fundamentais de seus
cidadãos, de modo que tais direitos estejam vinculados à toda produção e interpretação
do ordenamento jurídico nacional.
Assim, o professor José Afonso da Silva assevera que:
“A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de
ser um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e
solidária (art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser
exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes
eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a
participação crescente do povo no processo decisório e na
formação dos atos de governo; pluralista, porque respeita a
pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo
entre opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de
convivência de formas de organização e interesses diferentes da
sociedade; há de ser um processo de liberação da pessoa humana
das formas de opressão que não depende apenas do
reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e
sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas
suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício”. (SILVA, 2009, p. 119
- 220)

Partindo dessa premissa, com o intuito de restringir e delimitar o arbítrio do
legislador e, assim, impedir a criação penas tirânicas com cominação de sanções cruéis, se
apresenta um dos princípios constituintes do Direito Penal, o princípio da intervenção
mínima, baseado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) que,
determinou em seu artigo oitavo que “a lei só deve estabelecer penas estrita e
evidentemente necessárias”.
O Entendimento de Cezar Roberto Bittencourt tem por mérito auxiliar no
entendimento deste princípio:
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“O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima
ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando
que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir
meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se
outras formas de sanções ou outros meios de controle social
revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização
será inadequada e desnecessária” (BITENCOURT, 2010, p. 43)
Portanto, infere-se, que o Direito penal deve ser encarado como a última opção do
sistema legislativo, somente devendo ser acionado quando não mais houver opção senão
a criação da lei penal.
Conforme, sabiamente, asseverou Guilherme de Souza Nucci:
O direito penal deve ser visto como subsidiário aos demais ramos do
direito. Fracassadas outras formas de punição e de composição de
conflitos, lança se mão da lei penal, para coibir comportamentos
desregrados, que possam lesionar bens jurídicos tutelados (NUCCI,
2013, p. 47)
O princípio da mínima intervenção, conforme se pode observar, decorre de um dos
mais fundamentais princípios norteadores da Constituição Federal de 1988, o princípio da
dignidade da pessoa humana, considerado como o princípio constitucional máximo
mandamento, objetivo de todo o ordenamento jurídico, seja de ordem constitucional ou
inferior, não podendo o intérprete da lei ignorar tal condição e não dar alcance às normas
que lhe restabeleçam a condição de viver dignamente como ser humano. (NUNES, 2009,
p. 49),
A vedação da pena de morte representa respeito a garantia do direito à vida,
enquanto a vedação de penas de caráter perpétuo representa o cumprimento do direito
fundamental à liberdade. O princípio da humanidade pode ser encontrado no artigo 4º, II,
da Constituição Federal, que trata da defesa dos direitos humanos e também no artigo 5º,
incisos III, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII e XLIX:
“Art. 5º (...)
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art.
84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
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c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
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XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral;” (BRASIL, 1988)
Destarte, observa-se que o princípio da dignidade atua como elemento norteador
de outras garantias na constituição, tal como ocorre com as regras do direito do penal
quando pressupõe que não haverá pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de
banimento ou cruéis (art. 5º, XLVII, CF/88).
Isso significa dizer que o principal intento da pena, é a prevenção geral através da
intimidação, sem deixar de lado as possíveis necessidades de prevenção especial, no que
tange à ressocialização do delinquente. A pena como forma de retribuição do crime, no
sentido de expiação ou de compensação da culpabilidade, nada mais significa do que a
imposição de um mal que se justifica por ter sido cometido e representado pelo crime.
Assim sendo, a busca pela humanização do instituto das prisões encontra respaldo
não só na Constituição brasileira, mas atua como finalidade precípua do próprio
ordenamento jurídico e da atividade estatal, não podendo servir de instrumento para
aplicação de penas cruéis, desumanas ou degradantes, nem servir de depósito de pessoas,
amontoadas em péssimas condições de sobrevivência.
Respaldados pela LEP, é válido considerar que os dois sustentáculos da pena (punir
e ressocializar) devem ser aplicados de forma cumulativa, visando não só a reprimenda
estatal, a retribuição pelo mal causado à sociedade, mas além da punição, a implantação
da correção ao comportamento desviado, dando ao sentenciado, enquanto responde pelo
crime praticado, as condições materiais para que possa ser novamente aceito na sociedade.
2.2 Direitos do preso
Por estar privado de liberdade, o preso encontra-se em uma situação especial de
limitação de alguns dos direitos previstos na Constituição Federal e demais leis, mas isso
não quer dizer que ele perde, além da liberdade, sua condição de pessoa humana e a
titularidade dos direitos não atingidos pelo ordenamento jurídico quando da sua prisão.
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Como qualquer um dos direitos humanos, os direitos dos presos são invioláveis,
imprescritíveis e irrenunciáveis e estão, em sua maioria, previstos no art. 5˚ da Constituição
Federal de 1988:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano
ou degradante;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral.
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso
ou à pessoa por ele indicada;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a
lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (BRASIL,
1988, grifo nosso)
Assim, conforme os incisos supramencionados, o preso conserva os demais direitos
adquiridos enquanto cidadão, que não sejam incompatíveis com a "liberdade de ir e vir",
visto que a perda temporária do direito de liberdade em decorrência dos efeitos de
sentença penal refere-se tão-somente à locomoção e não a outros direitos sociais e
garantias fundamentais.
Além do disposto na Constituição Federal de 1988, acerca dos direitos e deveres do
preso, a LEP traz, em seu artigo terceiro, a seguinte definição:
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Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial,
social, religiosa ou política (BRASIL, 1984, p. 01, grifo nosso)
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Dessa forma, excetuando-se as restrições ensejadas pela aplicação da pena, o
sentenciado continua sendo portador de todos os demais direitos contidos no
ordenamento jurídico brasileiro, em especial, na LEP, que é a lei destinada à
regulamentação dos direitos dos presos.
Assim, de acordo com a referida lei, dentre outros, o apenado detém os seguintes
direitos:
“Art. 41 - Constituem direitos do preso:
I - alimentação suficiente e vestuário;
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;
III - Previdência Social;

IV - constituição de pecúlio;
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o
descanso e a recreação;
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas
e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução
da pena;
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e
religiosa;
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias
determinados;
XI - chamamento nominal;
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da
individualização da pena;
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XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;
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XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de
direito; (BRASIL, 1984, grifo nosso)
Sendo assim, verifica-se que, em conformidade com o inciso VI, do artigo 41 da Lei
de Execução Penal, que é assegurado ao preso, o exercício de das atividades profissionais,
intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que sejam compatíveis com a
execução da pena.
Mais à frente, em seu artigo 122, a LEP prevê que os condenados em regime
semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem
vigilância direta, para o cumprimento de determinadas atividades.
Trata-se, portanto, de um direito do preso, legalmente previsto, voltado para a sua
reinserção e reintegração na sociedade, em decorrência de sua temporariedade no regime
semiaberto, de maneira a possibilitar seu convívio e exposição com a comunidade, a fim
de não se tornar completamente alienado e alvo direto de recrutamento das facções
dominantes.
2.3 O instituto da saída temporária no ordenamento jurídico brasileiro
A Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, trata dos direitos (e
deveres) do reeducando (condenado e internado) nas penitenciárias brasileiras e da sua
reintegração à sociedade.
Elencado na Lei de Execução Penal, o art. 1° aborda o principal objetivo da execução
da sentença penal condenatória: “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições
de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado” (BRASIL, 1984)
Com o intuito de promover a reinserção do penado na sociedade, a LEP, prevê em
seu artigo 122, o instituto da saída temporária, sem vigilância direta:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do
estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
I - visita à família;
II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de
instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;
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III - participação em atividades que concorram para o retorno ao
convívio social.
§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de
equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando
assim determinar o juiz da execução. (Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)
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§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste
artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo
com resultado morte.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
(BRASIL, 1984)
Assim, as saídas podem ser autorizadas para a realização de visitas à família,
comparecimento em curso profissionalizante, de instrução de segundo grau ou superior,
na respectiva comarca de execução, além de participação de atividades voltadas para a
reabilitação do apenado ao convívio social, vetada apenado que cumpre pena pela prática
de crime hediondo resultante em morte e que ainda estejam cumprindo pena em regime
fechado. Uma vez progredindo para o regime semiaberto, estes detentos passam a ter
direito à saída temporária.
Verifica-se, por conseguinte, que a saída temporária tem como finalidade dar ao
reeducando a possibilidade de manutenção dos seus laços familiares, permitir que ele
tenha a oportunidade de estudar e se qualificar para o mercado de trabalho para, quando
alcançar a liberdade, poder ter oportunidades para garantir o seu sustento licitamente e
auxiliar para que tenha um convívio social íntegro, pacífico e harmonioso.
Por sua vez, a monitoração eletrônica, prevista em lei desde 2010, veio como um
meio para sanar a insegurança criada para muitos a respeito do controle do estado
nesses casos, passível de aplicação em dois casos estritos, sendo um deles a saída
temporária ao preso que estiver em cumprimento de pena em regime semiaberto (art.
146-B, inciso II).
Por sua vez, o artigo 123 da LEP, exige o cumprimento de três requisitos simultâneos
para a concessão do benefício:
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da
execução, ouvidos o Ministério Público e a administração
penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
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III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
(BRASIL, 1984)
Cabe mencionar que os requisitos supracitados são cumulativos, devendo, portanto,
serem atendidos concomitantemente para concessão do benefício.
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Já o artigo 124 da LEP versa acerca da quantidade de dias concedidos durante a
saída temporária, além de estabelecer os requisitos para tal concessão:
“Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7
(sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante
o ano.
§ 1º Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as
seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as
circunstâncias
do
caso
e
a
situação
pessoal
do
condenado:
I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou
onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
II - recolhimento
noturno;

à

residência

visitada,

no

período

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos
congêneres.
§ 2º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de
instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o
necessário para o cumprimento das atividades discentes
§ 3º Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser
concedidas com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de
intervalo entre uma e outra. (BRASIL, 1984)

Dessa forma, a legislação limita as saídas temporárias à frequência de cinco vezes
ao ano, sendo que cada uma pode ter duração máxima de sete dias, devendo-se
respeitar o intervalo mínimo de quarenta e cinco dias entre uma saída e outra. Por outro
lado, quando a saída temporária se der por motivos de estudo, o lapso temporal será
equivalente ao tempo necessário para o cumprimento das atividades discentes.
Finalmente, o artigo 125 trata acerca das condições ensejadoras da revogação do
benefício:
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Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido
por falta grave, desatender as condições impostas na autorização
ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.
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Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária
dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da
punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do
condenado. (BRASIL, 1984)
Assim, o referido benefício, poderá ser revogado automaticamente quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso, ou for punido por falta grave,
desrespeitar as condições impostas na autorização ou manifestar baixo grau de
aproveitamento do curso.
3 A concessão do benefício da saída temporária no sistema prisional de Manaus
Segundo dados Secretaria Estadual de Administração Penitenciária – Seap, de 2019,
a cidade de Manaus detém uma casa do albergado e oito unidades prisionais, responsáveis
pelo total de 8.756 detentos, dos quais 3.148 são presos provisórios (36%), 2.241 estão
cumprindo pena no regime fechado (25%), 2.101 cumprindo pena no regime semiaberto
(24%) e 1.223 (14%) apenados no regime aberto, além de sete alvos de medida e segurança
(1%).
Desse total, são considerados candidatos viáveis ao benefício da saída temporária,
os 2.101 indivíduos cumprindo pena em regime semiaberto, conforme preconiza o artigo
122 da Lei de Execução Penal. No entanto, segundo dados divulgados pela Secretaria
Estadual de Administração Penitenciária – Seap, a média de saídas temporárias concedidas,
anualmente, gira em torno de 60 autorizações.
De acordo com a referida secretaria, em 2016, para o período de Natal e Ano Novo,
foram beneficiados 88 internos do regime semiaberto masculino e feminino com o instituto
da saída temporária, em comparação aos 119 liberados para o mesmo período festivo, em
2015, em decorrência de os dias de saída já haverem sido utilizados no decorrer do ano de
2016, em outras ocasiões.
No ano de 2017, foram liberados 18 apenados do Compaj e 19 apenadas da Unidade
Prisional Semiaberto Feminino (UPSF) para passar o dia dos pais em família. Desses, apenas
dois representantes da ala masculina não retornaram. Posteriormente, no mês de
dezembro de 2017, outros 75 detentos foram beneficiados com a saída temporária para
passar as festas de fim de ano com seus familiares.
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Já no ano de 2018, a Justiça liberou dez presidiárias do regime semiaberto de
Manaus com a saída temporária da prisão por ocasião do Dia das Mães. As mulheres
deixaram a prisão no dia 11 de maio e deveriam retornar ao presídio até dia 15 de maio,
segundo informou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Neste
ano, apenas mulheres puderam ser beneficiadas com a saída temporária.
Entre o início de 2017 e maio de 2019, quatro unidades prisionais do Amazonas
foram palcos para o massacre de 111 detentos. A maioria das mortes foram registradas no
Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde ocorreram 73 mortes.
Após os massacres, o sistema prisional passou a sofrer constantes intervenções e
com sistema de segurança ainda mais rigorosa com a integração da Força Nacional, de
modo que no último na (2019), às vésperas das comemorações natalinas, ainda não haviam
sido liberadas as autorizações para que os apenados pudessem passar a data festiva com
suas respectivas famílias.
Desde sua implantação em 2015, na cidade de Manaus, as saídas temporárias
atingem uma média de 60 a 70 por ano, uma porcentagem pequena em comparação ao
número de presos em regime semiaberto.
No ano de 2017, por exemplo, foram concedidas 75 permissões por ocasião do
natal, em comparação aos 610 presos em regime semiaberto. Por sua vez, no ano de 2019,
o número de elementos em regime semiaberto mais que triplicou (2.101, segundo relatório
da Seap, de 2019), porém, quantidade de autorizações para as saídas temporárias
permaneceram as mesmas, na casa dos 70.
Tal discrepância entre o número de concessões e o número de possíveis candidatos
ao usufruto da saída temporária, pode ser justificada pela não satisfação simultânea dos
requisitos objetivos e subjetivos contidos nos artigos 122 e 123 da LEP, que incluem
comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e compatibilidade do benefício
com os objetivos da pena.

Desse modo, apenas a permanência no regime semiaberto não é garantia de
autorização da saída temporária, sendo, apenas, um pressuposto que pode, ou não,
legitimar a concessão dessas autorizações, devendo a Vara de Execução Penal, avaliar, em
cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão, tendo em vistas
a preparação do apenado para o retorno à liberdade e reduzir o caráter de confinamento
absoluto da pena privativa de liberdade.
Outra motivação do indeferimento do benefício da saída temporária, pode se dar
pelo fato de haver progredido de forma recente ao regime semiaberto, ocorrerá
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naturalmente, nas hipóteses de progressão do regime fechado, inicialmente fixado para o
cumprimento da pena.
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Fixada pena privativa de liberdade, em regime prisional fechado, quando houver
progressão para o regime prisional semiaberto, o requisito temporal objetivo, para serem
outorgados os benefícios previstos no art. 122 da LEP, referente ao cumprimento de 1/6
da pena privativa de liberdade, estará alcançado, sendo observado o disposto no art. 112
da LEP.

Consequentemente, o apenado, ao progredir para o regime semiaberto, terá
alcançados dois requisitos exigidos pelo Legislador, no caso, estar em regime prisional
semiaberto e ter cumprido 1/6 da pena privativa de liberdade, caso não seja reincidente.
Na hipótese de ser reincidente o apenado, sendo exigido 1/4 de cumprimento da pena
aplicada, após progredir para o regime semiaberto, deverá ainda, cumprir o período
faltante, para alcançar o requisito temporal objetivo exigido, para concessão da saída
temporária.
Sendo a hipótese de crime hediondo ou equiparado ao mesmo, com a progressão
para o regime prisional semiaberto, já terá cumprido o apenado, mais que 1/6 da pena e
na hipótese de ser reincidente, mais que 1/4 da pena, em face haver regra específica mais
gravosa, para a progressão de regime prisional.
. Na progressão de regime, o apenado, já demonstrou o preenchimento de
requisitos subjetivos, que comprovam ser merecedor de suportar a pena privativa de
liberdade de forma menos gravosa. Assim, a saída temporária, não constitui nenhuma
novidade e fato incomum ao apenado, que cumpre pena privativa de liberdade em regime
prisional semiaberto. Constitui, apenas, mais um dos direitos permitidos ao apenado, em
regime prisional semiaberto, dentro do sistema de execução instituído, que sempre busca
ser promovida a reinserção gradativa do apenada em sociedade e sua final ressocialização.
O critério temporal, por sua vez, é objetivo e não permite interpretações, que
venham ampliar os prazos fixados em lei. Quando o benefício de saída temporária, em
qualquer de suas modalidades, está sendo indeferido, pelo fato de haver progressão para
o regime semiaberto, há pouco tempo, na prática, está sendo ampliado a prazo de
concessão do benefício e modificado o critério objetivo instituído, passando o intérprete a
figurar, como Legislador Positivo, o que não deve ser admitido.
Assim, a mera possibilidade do apenado, poder não voltar, para o estabelecimento
prisional, após a concessão do benefício da saída temporária, não pode amparar o
indeferimento do mesmo, pois a fundamentação é amparada em fato dentro do campo do
abstrato.
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Ademias, quando concedido livramento condicional, progressão para o regime
aberto, saída para estudar ou trabalhar durante a execução da pena em regime prisional
semiaberto, sempre haverá, o risco de o apenado fugir. Sempre que é permitido ao
acusado cumprir pena, em liberdade, após ser iniciada em estabelecimento prisional,
haverá a possibilidade de fuga, mas o risco foi assimilado pelo Legislador, dentro do
sistema que instituiu, não podendo assim, a possibilidade abstrata de haver fuga, ser
fundamento legítimo e idôneo, para amparar o indeferimento de benefício ao apenado.
Assim, observados os requisitos objetivos e subjetivos exigidos, não pode ser indeferida a
permissão para a saída temporária nem criados novos requisitos, não previstos pelo
Legislador, passando o Poder Judiciário a figurar como Legislador Positivo.
Considerações Finais
A saída temporária compreende a saída transitória, do apenado que se encontra em
cumprimento de sentença judicial em regime semiaberto, sem vigilância direta, do
estabelecimento prisional ao qual este encontra-se vinculado, em conformidade com o que
preconiza o artigo 122 da Lei de Execução Penal.
Essa prerrogativa pode ser concedida nas seguintes hipóteses legais: para visitar a
família, para frequência em curso supletivo profissionalizante, de 2º grau ou superior, na
Comarca do Juízo da Execução, ou para participar de atividades que promovam o seu
retorno ao convívio social.
Para que o condenado possa fazer jus ao direito à saída temporária, é preciso que
apresente comportamento adequado, tenha cumprido no mínimo 1/6 da pena, se primário,
e 1/4, se reincidente, e que haja compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
(art. 123 da LEP).
A Lei de Execução Penal, define, ainda, em seu artigo 125, as hipóteses nas quais o
direito à saída temporária pode ser revogado e as condições para que seja recuperado.
Tendo em vista os recentes massacres ocorridos na região Norte do Brasil, além dos
famosos casos de presos que cometeram crimes hediondos e que progrediram para o
regime semiaberto e, consequentemente, passaram a ter direito a fazer uso das saídas
temporárias, provocando grande preocupação na sociedade em geral, o presente estudo
buscou fazer uma análise acerca das concessões desse direito, no âmbito da cidade de
Manaus.
Constatou-se, a partir dos dados adquiridos que a correlação entre o número de
presos em regime semiaberto e possíveis candidatos à solicitação do benefício e o número
de concessões deferidas é inversamente proporcional. A média de autorizações
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concedidas, anualmente, gira em torno de setenta, enquanto o número de presos em
regime semiaberto é vinte, trinta vezes, maior.
Com o início datando de 2015, as saídas temporárias no município de Manaus vêm
diminuindo vertiginosamente com o passar dos anos, passando de 119 para 75, no mesmo
período, que é o das festas de fim de ano.
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Aparentemente, os massacres bárbaros ocasionados por facções criminosas,
ocorridos nos últimos três anos, culminando na morte de dezenas de detentos e que tanto
assustaram a população, pouco ou nada tiveram a ver com a baixa taxa de autorizações de
saídas temporárias no município de Manaus. Estes números já apresentavam certa queda
desde o início.
Dessa forma, a justificativa mais plausível para essa inconsistência entre a grande
quantidade de presos em regime semiaberto e a reduzida concessão de autorizações de
saída, pode ser justificada pela não satisfação simultânea dos requisitos objetivos e
subjetivos contidos nos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal.
Tendo em vista o presente exposto, há que destacar a importância das saídas
temporárias enquanto meio para a ressocialização do condenado, uma vez que o
aproximam de sua família e possibilitam a procura por emprego, além de facilitarem sua
reinserção na sociedade, sendo fundamentais para o retorno satisfatório do apenado à
sociedade.
São necessários, portanto, mais estudos voltados para identificar adequadamente
as razões para a baixa concessão de autorizações de saída temporária e, assim, formular
medidas para modificar esse quantitativo reduzido, no âmbito do sistema prisional do
município de Manaus, em função de sua relevância fundamental para o retorno pacífico e
eficaz do detento ao convívio social.
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Resumo: Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas tão somente analisar
as hipóteses de impenhorabilidade determinadas pelo ordenamento jurídico, constituindo
importante exceção a regra da sujeitabilidade de todo o patrimônio do executado, para
fins de responsabilidade patrimonial. Essas hipóteses estão consagradas nos artigos 833 e
834 do Código de Processo Civil, bem como na Lei 8.009/90.
Palavras-chave: Execução. Responsabilidade patrimonial. Bens impenhoráveis.
1.Introdução
No processo, quando falamos em execução, trata-se da execução forçada
mencionada no art. 778201, dado que não houve cumprimento voluntário da obrigação
pelo devedor.202
A execução é atividade jurisdicional destinada a promover um resultado prático
equivalente ao que se teria produzido com a execução voluntária da obrigação, e pode se
desenvolver por meio de duas técnicas: a execução por sub-rogação ou por coerção.
Ressalvada a hipótese do exemplo acima, tem-se que a execução é uma atividade
de agressão patrimonial, de modo que poderíamos falar que há no ordenamento jurídico
o princípio da patrimonialidade, um princípio geral da execução.
201 Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...)
202 Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e
exigível consubstanciada em título executivo.
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Isso porque, a execução não incide sobre a pessoa do devedor, sobre seu corpo,
mas sobre o patrimônio do devedor.203
Saliente-se, ainda, que o título executivo é uma proteção ao devedor, e não ao
credor. Isso porque, a Constituição Federal determina que ninguém será privado de seus
bens sem o devido processo legal,204 que vai gerar exatamente o título executivo. Assim,
antes de ser formado o título executivo, não poderá haver qualquer agressão ao patrimônio
do devedor.
2. Responsabilidade Patrimonial
Inicialmente, cumpre esclarecer que a obrigação é uma relação jurídica entre credor
e devedor e por força desta relação, o credor pode exigir do devedor que realize a
prestação.205 Se o devedor realiza o pagamento, extingue-se a obrigação, mas se isso não
ocorre surge para o credor a possibilidade de buscar no patrimônio do devedor os meios
necessários para o adimplemento, ou seja, surge a responsabilidade patrimonial, que
permite agressão ao patrimônio do devedor.
A partir do sec. XIX, surge a ideia de que obrigação e responsabilidade são relações
jurídicas distintas e autônomas. Antes, considerava-se que a responsabilidade era um
elemento da própria relação obrigacional, ou seja, a responsabilidade integrava a
obrigação.
Essa ideia surgiu a partir da percepção de que é possível encontrar obrigação sem
responsabilidade (ex. dívida de jogo) e responsabilidade sem obrigação (ex. obrigação do
fiador).206
A responsabilidade patrimonial é a sujeitabilidade de um patrimônio; é a
característica do patrimônio segundo a qual ele fica sujeito a uma agressão, para que dele
se extraiam os meios de satisfação da obrigação não adimplida voluntariamente.
203 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. Ed. –
Salvador : Ed. Juspodivm, 2016, pg 1690
204Art. 5º: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
205 THEODORO JR, Humberto. Processo de Execução e cumprimento de sentença. 25ª ed. São Paulo :
Leud, 2008, pg 160; GRECO, Leonardo. O processo de execução. Rio e Janeiro : Renovar, 1999. V. 2 pg 6
206 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil – Parte Geral. São Paulo : RT, 2005, pg.
453
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Precisamos saber, então, qual parte desse patrimônio poderá ser agredida.
Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei.
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Há uma falha de redação notória neste dispositivo pois não necessariamente será o
patrimônio do devedor que estar sujeito a execução, e sendo mais apropriado indicar como
responsável o executado, responsável patrimonial na execução.
Como se vê, na verdade, a regra geral é de que todo o patrimônio do executado
poderá ser objeto de incidência da execução.
O marco para definir se o bem é presente ou futuro é o do início da execução, o
momento em que ela é instaurada, sendo que os bens futuros são aqueles adquiridos após
iniciada a execução.
A princípio, os bens que já saíram do patrimônio do executado não respondem na
execução. A exceção é se o bem tiver sido alienado fraudulentamente, hipótese na qual a
doutrina os denomina de bens passados ou pretéritos.207
Excepcionalmente, a lei poderá estabelecer que determinados bens não poderão ser
objeto da execução. Note que, além da lei, por meio do negócio jurídico processual, poderá
ser estabelecido alguma exceção a regra de que o executado responde com todo o seu
patrimônio.
Quando a lei determina que determinado bem não pode ser alcançado pela
execução, isso significa que a lei quer dizer é que o bem é inexpropriável, não poderá
retirado do patrimônio do executado.
Se o bem é inexpropriável, não há utilidade em realizar a penhora sobre aquele bem.
Assim, a impenhorabilidade é consequência da inexpropriabilidade, embora,
cronologicamente, a penhora ocorra antes da expropriação.
3. Impenhorabilidade de bens no Código de Processo Civil
207 THEODORO JR, Humberto. Processo de Execução e cumprimento de sentença. 25ª ed. São Paulo :
Leud, 2008, pg 160; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo :
Malheiros, 2001, v.1, pg 328
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O regramento da impenhorabilidade de bens, no NCPC, ocorre no art. 832 e
seguintes.
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Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera
impenhoráveis ou inalienáveis.
É importante ressaltar que há dois tipos de impenhorabilidade no CPC. Além desses,
há a impenhorabilidade da Lei 8009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
família.
Os tipos de impenhorabilidade do CPC são: (i) impenhorabilidade relativa (ii)
impenhorabilidade absoluta.
Note que o NCPC não faz essa distinção expressamente, embora ainda seja aplicável
a distinção acima mencionada. No art. 833 estão os bens absolutamente impenhoráveis,
enquanto o art. 834 determina quais são os bens relativamente impenhoráveis.
Destaque-se que, mesmo a impenhorabilidade absoluta tem uma exceção, trazida
pelo §1º do art. 833:
Art. 833. (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de
dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua
aquisição.
Passando-se a análise dos bens absolutamente impenhoráveis, mencionados no art.
833:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não
sujeitos à execução;
Inalienáveis, são aqueles que tiverem essa característica por qualquer razão, como
por exemplo o bem legado a alguém com clausula de inalienabilidade. Bom exemplo de
bem impenhorável por ato voluntário é aquele doado com cláusula de impenhorabilidade.
Outra hipótese seria o bem de família mencionado no art. 1711 do CC208, sendo certo que
208 Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento,
destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do
patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do
imóvel residencial estabelecida em lei especial.
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esta última hipótese é diversa da impenhorabilidade do imóvel residencial do devedor,
mencionada na Lei 8009/90.
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II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que
guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou
os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um
médio padrão de vida;
Note que as ressalvas mencionadas neste inciso são independentes. Por exemplo:
se há apenas uma televisão na casa do executado, mas de elevadíssimo valor, então poderá
ser executada. Se, por outro lado, houver 20 televisões e nenhuma for de elevado valor,
poderá uma parte delas serem penhoradas, pois ultrapassam as necessidades comuns de
um médio padrão de vida.
O médio padrão de vida é conceito aberto, e deverá ser analisado a depender do
local, pois há variação entre o que se considera médio padrão de vida no Rio de Janeiro e
no interior do Nordeste, por exemplo.
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do
executado, salvo se de elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
Aqui, cabe destacar o §2º do art. 833, que cria ressalva a este inciso, no que se refere
a prestação alimentícia e os valores excedentes a 50 salários mínimos mensais. 209
209 § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o.
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Observa-se, ainda, que no mês seguinte ao recebimento do salário, quando houver
o recebimento do novo salário, o que sobrou do salário anterior perde natureza salarial e
poderá ser penhorado.210
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Verbas rescisórias não possuem natureza salarial, mas indenizatória, de modo que
será possível a sua penhora.
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício
da profissão do executado;
O equipamento que não é essencial, mas que melhora o exercício da profissão será
impenhorável.
Neste sentido, importante atentar para o disposto no §3º,211 que determina a
aplicabilidade desse inciso V a equipamentos e máquinas agrícolas de pessoas jurídicas ou
empresa individual produtora rural. Note, todavia, que o dispositivo não se destina a
proteção de equipamentos e maquinário de pessoa jurídica, pois quem tem profissão é
pessoa física, enquanto aquela exerce atividade.
VI - o seguro de vida;
A lógica da impenhorabilidade do seguro de vida é a proteção do sustento de uma
terceira pessoa garantido pelo seguro. Aqui, trata-se da hipótese de dinheiro do prêmio
recebido pelo beneficiário do seguro, que será absolutamente impenhorável.
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se
essas forem penhoradas;
O que pode ocorrer é a penhora da obra em si, da casa que está em obra por
exemplo, de modo que o material da obra irá acompanhar esta penhora, dado que o
acessório segue o principal.
210 REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014
211 § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos
e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando
tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou
quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.
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VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família;
Se há empregados trabalhando na pequena propriedade rural, ela poderá ser
penhorada.
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Até 1981, o pequeno proprietário rural não possuía nenhuma proteção ao seu
patrimônio. Nesse ano, surgiu uma lei que estabeleceu a impenhorabilidade desse tipo de
propriedade, mas ressalvava a hipoteca para fins de financiamento agropecuário, visando
permitir o acesso ao crédito.
Todavia, a CF/88 trouxe previsão de impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, mas não mencionou a exceção acima citada, e criou um novo requisito: o de que a
propriedade fosse trabalhada pela família.
Assim, passou-se a dizer que havia duas situações diferentes: a primeira hipótese
seria a impenhorabilidade total da pequena propriedade rural trabalhada apenas pela
família, enquanto a segunda hipótese seria a impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, que não fosse trabalhada apenas pela família, com a ressalva da hipoteca para fins
de financiamento agropecuário, hipótese na qual não se aplicava o dispositivo da CF, mas
o daquela lei.
Com o NCPC, a pequena propriedade rural, se não for trabalhada exclusivamente
pela família, poderá ser penhorada, ainda que por créditos estranhos a atividade exercida
pelo seu proprietário. Assim, extinguiu-se de vez a proteção àqueles que tiverem
empregados.
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;
No caso do inciso X, também se aplica a exceção do §2º, no que se refere a créditos
de natureza alimentar. Saliente-se, ainda, que o limite de 40 salários mínimos é considerado
por poupador, e não por conta de poupança, conforme entendimento do e. STJ212
212 REsp 1231123/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012
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Existe controvérsia acerca da interpretação deste dispositivo, questionando-se a
possibilidade de penhora quando se tratar de aplicação em outro tipo de investimento,
diferente da poupança.
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Com efeito, o e. STJ213 entende que o dispositivo não deve ser interpretado
literalmente, sendo impenhorável qualquer tipo de investimento.
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido
político, nos termos da lei;
Aqui, o objetivo é proteger a própria Democracia, dado que as mais fortes
democracias do mundo têm partidos políticos fortes. Naturalmente, para ser forte, o
partido político precisa ter dinheiro.
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.
Esse dispositivo é fundamental para proteger os adquirentes. Isso porque o dinheiro
da venda das unidades imobiliárias destina-se, justamente, para viabilizar a execução e
conclusão da obra.
Quanto a impenhorabilidade relativa, o tema está disciplinado no artigo 834 do
NCPC, que estabelece a impenhorabilidade dos frutos e rendimentos de bens
impenhoráveis, salvo se inexistirem outros bens penhoráveis no patrimônio do executado
passível de ser penhorado.
Assim, conclui-se que a impenhorabilidade relativa depende da capacidade
patrimonial do executado.
3. Impenhorabilidade instituída pela Lei 8.009/90
Primeiramente, é de se destacar que não importa quantos imóveis o executado tem.
O que importa onde a moradia for fixada, sendo este o imóvel impenhorável, não
importando também o valor deste imóvel em comparação aos demais.
Em segundo lugar, também é importante mencionar que a moradia pode ter sido
estabelecida em mais de um imóvel, como por exemplo no caso de profissional que
trabalha no Rio de Janeiro e em Brasília, passando metade da semana em cada cidade.
213 EREsp 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2014; REsp 1.230.060-PR, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014.
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Neste caso, o profissional fixou sua moradia em mais de um imóvel, sendo que apenas um
deles será penhorável: o imóvel de menor valor. Tudo isso em decorrência do que
determina o art. 5º da Lei 8009/90.214
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Assim, conclui-se que o valor do imóvel só importa caso tenha sido fixada a moradia
em mais de um imóvel. Se o executado tem sua moradia fixada em apenas um imóvel, será
este impenhorável, independente do seu valor.
Ademais, não é preciso que o executado more no imóvel para que ele seja
impenhorável. Por exemplo, se o executado tem uma sala comercial que é alugada e o
valor reverte para garantir a sua moradia em imóvel alugado. Assim, provada esta situação
de que o imóvel onde não há fixação de moradia é que garante o direito a ela, o imóvel
será igualmente impenhorável.
Por outro lado, sendo o imóvel rural, a impenhorabilidade determinada pela Lei
8009/90 poderá ser apenas de parte dele, a depender de seu tamanho:
Art. 4º (...) § 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel
rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os
respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da
Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.
Por fim, é de se salientar que a impenhorabilidade da Lei 8009/90 difere da
impenhorabilidade absoluta e relativa, trazidas pelo NCPC. Isso porque, como vimos, a
impenhorabilidade prevista no art. 833 do NCPC é dos bens ali mencionados
taxativamente. Já o art. 834 do NCPC, o bem pode ser penhorado de acordo com o
tamanho do patrimônio do executado.
Na impenhorabilidade do imóvel residencial, a lógica é totalmente distinta,
conforme se depreende da leitura do artigo 3 da Lei 8009/90, que determina que “a

impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza (...)”
214 Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados
como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado,
para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
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Temos, aqui, uma impenhorabilidade bem mais ampla, atingindo não só a execução
civil. Ademais, caso a situação se enquadre em alguma das exceções mencionadas nos
incisos do art. 3º, será possível a penhora, ainda que seja o único imóvel do executado e
que nele resida.
Assim, não se trata de impenhorabilidade absoluta, pois há hipóteses em que será
possível a penhora do bem, mas também não é relativa porque não depende de haver ou
não outros bens no patrimônio do executado.
Passando-se a análise dos incisos do artigo 3º:
I - Revogado pela Lei Complementar nº 150, de 2015
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à
construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e
acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
Neste inciso, trata-se da hipótese de cobrança de crédito que viabilizou a aquisição
do próprio imóvel em que mora o executado.

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos,
sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre
união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos
responderão pela dívida;
A hipótese, aqui, é a de que o executado paga pensão alimentícia a filho que não é
do cônjuge do executado. Nesse caso, deve-se respeitar a meação do cônjuge que não
possui qualquer obrigação de pagar alimentos.
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e
contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como
garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
Aqui, a exceção se dá até em razão de boa-fé, pois se o executado deu em garantia
hipotecária o imóvel no qual reside, não poderá, depois, alegar sua impenhorabilidade.
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VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução
de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou
perdimento de bens.
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Neste inciso, é importante destacar que sua parte final independe da parte inicial.
Em outras palavras, o imóvel poderá ser penhorado em duas situações: a primeira, seria no
caso de ter sido adquirido como produto de crime, enquanto a segunda hipótese é de
sentença penal que determina ressarcimento, indenização ou perdimento de bens,
independentemente do imóvel ter sido, ou não, adquirido como produto de crime.
Ademais, nota-se que não se trata da ação civil indenizatória ajuizada em
decorrência da prática de um delito. O que tata o inciso trata da sentença penal, que é,
inclusive, título executivo judicial e poderá ser executado na esfera cível.
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.
Esse último inciso já foi muito discutido, havendo até mesmo decisão do STF no
sentido da constitucionalidade deste dispositivo.215
4. Considerações Finais
Por todo o exposto, conclui-se que o ordenamento jurídico pátrio estabeleceu o
princípio da responsabilidade patrimonial, segundo a qual apenas o patrimônio do
devedor ou do responsável patrimonial poderá ser atingido pela execução da dívida. Em
regra, todos os seus bens estarão sujeitos a execução. Todavia, a fim de reservar patrimônio
mínimo, assegurando assim a existência digna, o ordenamento consagra diversas hipóteses
de impenhorabilidade de bens.
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Resumo: O presente artigo busca analisar a interseção das normas de direito privado e de
direito administrativo nos contratos administrativos. Explico brevemente a intervenção do
Estado na ordem econômica, sintetizo os elementos essenciais do contrato administrativo,
e então analiso os pincípios do regime privado e regime público aplicáveis aos contratos
administrativos, inclusive as situações em que tais princípios colidem e aponto alguns casos
relevantes extraídos da jurisprudência do STF.
Palavras-chave: Contrato administrativo. Princípios do contrato administrativo.
1.Introdução
Tarefa verdadeiramente difícil é escrever sobre o tema desse artigo, não só por sua
complexidade, mas, principalmente, pelo fato de que juristas magistrais já se
encarregaram dessa tarefa.
Há vasto e excelente material para pesquisa a respeito dos contratos administrativos (principalmente pelos ilustres juristas que tornaram a PUC-SP referência no direito
administrativo brasileiro). Ainda assim, a discussão acadêmica segue sua marcha e, nessa
toada, propomos-nos apresentar mais um olhar nesse tópico, ainda mais agora que os
contratos de direito administrativo voltaram às manchetes com aquisições para combater
a pandemia ou com os riscos de desabastecimento energético.
O primeiro obstáculo a ser superado é a aparente oposição entre o direito público e
o direito privado, como se o primeiro fosse de um direito puramente social e solidário
enquanto que o segundo representasse a especulação financeira e o oportunismo
egoístico dos indivíduos. Essa é uma premissa falsa, que ignora a integridade do atual
sistema jurídico.
Assim como o direito privado sofreu profundas alterações para acomodar normas de
ordem pública aplicáveis aos contratos entre particulares, o direito administrativo
também se desapegou de concepções tradicionais e muito arraigadas no liberalismo
econômico para abraçar uma nova realidade em que as atividades econômicas privadas e os
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serviços públicos dividem regulações comuns e competem em termos de eficiência e
qualidade perante a sociedade-cliente. Ou, como no caso mais comum das manchetes
atuais, como o direito administrativo pode “contratar” melhor e mas rápido tendo em
vista a Pandemia de Covid-19.
Precisamos refletir sobre o impacto que esse avanço gerou na interpretação dos
contratos administrativos. Revisitar suas características e investigar os princípios comuns
que guiam os contratos regidos pelo direito privado e pelo direito público. Da mesma
forma, devemos buscar sopesar princípios colidentes decorrentes de ambos os regimes
jurídicos e verificar de que forma eles constroem o contrato administrativo.
Esse é o eixo temático do presente artigo. Certamente que as ponderações aqui
apresentadas estão longe de arrematar a questão. O que podemos afirmar é que a
Administração Pública não pode afastar-se dos deveres sociais trazidos pela boa-fé,
função social e outros princípios integradores do direito contratual brasileiro, mas ao
mesmo tempo deve buscar formas – lícitas, legítimas, no interesse público – de
contratação mais rápidas e diferenciadas, em especial diante da situação diferenciada da
Pandemia. E, ao contrário do que se poderia supor, o Estado não sairá mais fraco desse
novo processo de integração, mas mais forte e mais alinhado aos anseios da sociedade e
ao interesse público que o guia.

Para tanto, o artigo foi dividido em quatro seções. A primeira seção traz uma breve
análise da intervenção do Estado na ordem econômica.
A segunda seção analisa a interseção das regras do direito administrativo e do
direito privado nos contratos administrativos, primeiro traçando a diferença entre os tipos
de contratos celebrados pela Administração, para depois delinear as principais
características dos contratos administrativos e, então, analisar os princípios comuns e os
princípios colidentes de cada um dos regimes jurídicos aplicáveis. A interseção para a
necessária evolução interpretativa dos contratos de direitos administrativos mostrar-seá com todas as suas matizes aqui.
Na terceira seção foram trazidos alguns casos relevantes colhidos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para demonstrar como os princípios da teoria geral dos
contratos de direito privado e do direito administrativo têm sido aplicados nos casos
concretos.
Por fim, a última seção arremata as ponderações e a pesquisa realizada na expectativa de que o tema seja ainda mais debatido e que as questões aqui expostas sejam úteis
para a resolução dos problemas que não puderam ser tratados nesta oportuni- dade.
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2.Intervenção do Estado na ordem econômica
O envolvimento do Estado na economia é um fato irreversível. Os diferentes
contextos históricos e regimes econômicos mostram os erros e acertos da intervenção
estatal na atividade econômica e ajudaram a moldar o arcabouço jurídico para essa
relação entre o Estado e os particulares.
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Hoje é impossível imaginar a sobrevivência do regime capitalista sem qualquer
interferência estatal. A Pandemia de Covid é exemplo fático incontestável: compra de
vacina sem licitação, governo mudando rotas de suprimento de produtos da área médica
e “alugando” leitos de hospitais privados, enfim, tudo a evidenciar que o Estado – além
de financiar as atividades de compras de título de instituições públicas, programas sociais
de sobrevivência – que já era persente far-se-á ainda mais presente. Afinal, as
imperfeições do sistema econômico reclamam novas funções a serem exercidas pelo
Estado, que ultrapassam o mero poder emissor de moedas e o poder de polícia para
alcançar um novo papel de agente regulador da própria economia do país.
A busca pelo desenvolvimento é um objetivo elevado a condição de ideal social,
como ensina Eros Roberto Grau e, sendo assim, essa busca depende de uma aliança entre
o setor privado e o setor público216.

Assim, o Estado atua de forma ampla, para além da esfera do público e adentra a
esfera do privado, em legítima intervenção, como ensina Eros Grau, uma vez que se trata
de atuação em área de outrem - a atuação do Estado além da esfera do público para
alcançar o domínio econômico (área do setor privado) é intervenção estatal217.
À medida que o Estado intervém na atividade econômica, a resposta social varia
conforme o contexto político, econômico e histórico. A tendência neoliberal dos últimos
anos reclama do Estado uma interferência menor - exceto, claro, diante de crises
econômicas severas ou setores que dependem da atuação estatal para garantir
determinadas necessidades coletivas, de interesse geral. Tendência essa que virou de
ponta cabeça desde Março de 2020, com os programas de liquidez e compras de títulos
de todos os governo do mundo Ocidental.
A esse respeito, observa Subrá:
“En tal contexto, dejamos asentado que es deseable que exista
asimismo una cierta atenuación de la preeminencia del Estado, lo
cual trae aparejado cambios en el derecho administrativo. Pero
216 Cf. GRAU, E. R. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 26.
217 Ibid., p. 72.
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también parece, y esto es igualmente generador de una renovación
del derecho administrativo, que el Estado sólo seguirá siendo un
actor privilegiado e indispensable a condición de que sepa
transformar sus modalidades de intervención.” (SUBRÁ, 1993, p. 64)
Nossa Constituição, notadamente dirigente, traçou metas, programas de ação e
objetivos para a atuação do Estado no domínio econômico. O art. 174 da Carta Magna
estabelece que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica,
exercerá as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e apenas indicativo para o setor privado. Essas funções,
acompanhadas da função empresarial prevista no art. 173, estabelecem a forma de
intervenção estatal na ordem econômica.
Celso Antonio Bandeira de Mello explica a intervenção do Estado na ordem
econômica da seguinte forma:
“Considerando-se panoramicamente a interferência do Estado na
ordem econômica, percebe-se que esta pode ocorrer de três
modos; a saber: (a) ora dar-se-á através de seu “poder de polícia”,
isto é, mediante leis e atos admi- nistrativos expedidos para
executá-las, como “agente normativo e regulador da atividade
econômica” — caso no qual exercerá funções de “fiscalização” e em
que o “planejamento” que conceber será meramente “indicativo
para o setor privado” e “determinante para o setor público”, tudo
conforme prevê
o art. 174; (b) ora ele próprio, em casos excepcionais, como foi dito,
atuará empresarialmente, mediante pessoas que cria com tal
objetivo; e (c) ora o fará mediante incentivos à iniciativa privada
(também supostos no art. 174), estimulando-a com favores fiscais
ou financiamentos, até mesmo a fundo perdido“.(MELLO, 2010, p.
795)
Eros Grau resume da seguinte maneira:
“As atividades econômicas em sentido estrito, embora de
titularidade do setor privado, podem, não obstante, ser exploradas
pelo Estado. Isso poderá ocorrer tanto nas hipóteses enunciadas
pelo art. 173 da Constituição – isto é, se a exploração direta, pelo
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Estado, for necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo – quanto nos casos nos quais tal tenha
sido determinado pela própria Constituição.”(GRAU, 2010, p. 126)
Os limites dessa interferência na atividade econômica foram bem observados por
Cassagne:
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“En síntesis, si el bien común que constituye el fin o causa final del
Estado posee naturaleza subsidiaria y se encuentra subordinado al
mantenimiento y al desarollo de la dignidad de las personas que
forman parte de la sociedad civil, el Estado no puede absorver y
acaparar todas las iniciativas individuales y colectivas que se generan
en el seno de aquélla. En otros términos, que la subsidiariedad es una
obligada consecuencia de la propria naturaleza de la finalidad que
el Estado persigue y el presupuesto indispensable para el ejercicio
de las libertades del hombre.” (CASSAGNE, 1992, p. 129)
E, levado por um espírito moderador, Subrá alerta:
“Es legítimo admitir que el Estado deba permanecer como
responsable de las regulaciones esenciales de la vida social y que,
desde esta perspectiva, los princípios de igualdad y de interés
general continuarán siendo las justificaciones esenciales de sus
intervenciones.” (SUBRÁ, 1993, p. 88
Para materializar a atuação estatal no setor privado, o Estado pode atuar como
verdadeiro empresário, utilizando a figura da empresa para realizar parcela de suas atividades, mediante a constituição de empresas públicas ou aplicando recursos públicos em
empresas privadas, com diferentes formas de parceria (associação, aquisição de
participação acionária, crédito privado, dentre outras).

Outro modo de atuação decorre da interação do Estado com os particulares
mediante a celebração de contratos - que é o que interessa para o presente artigo. Tais
contratos podem seguir o regime do direito público ou do direito privado, conforme será
melhor explicado a seguir.
Voltando ao exemplo da Pandemia: alguém justificaria que deveria o Estado não
ter feito o auxílio emergencial? Ou que para a compra de vacina deveria ter feito licitação
entre as fabricantes, perdendo ainda mais vidas? A excepcionalidade da situação e o
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sopesamento entre vidas e segurança, seguramente, com o perdão do quase pleonasmo,
favorece o primeiro princípio.
3.Interseção das regras do direito administrativo com o direito privado nos contratos
administrativos
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3.1 Contratos administrativos e contratos celebrados pela Administração Pública
Contrato é um acordo de vontades firmado livremente entre as partes para criar
obrigações e direitos recíprocos. Como pacto social, é realizado entre pessoas que se
obrigam a prestações mútuas e equivalentes em encargos e vantagens.
Na lição de Clovis Bevilacqua:
“Entre os atos jurídicos, estão os contratos, por meio dos quais os
homens combinam os seus interesses, constituindo, modificando
ou solvendo algum vínculo jurídico.” (BEVILAQUA, 1954, p. 132)
O contrato é uma figura típica do direito privado. A Administração Pública vale-se
desse instituto para celebrar contratos com os particulares que são regidos por normas do
direito privado (contratos privados celebrados pela Administração Pública) ou com
ajustes necessários para a celebração de negócios públicos (contratos administrativos).
De acordo com Bielsa (1964, p. 173), conforme citado por Cassagne (1975, p. 415),
tanto os contratos regidos pelo direito público como os contratos de direito privado
compartilham uma identidade teórica:
“Para BIELSA, hay identidad conceptual desde el punto de vista
jurídico entre ambas clases de contrato y las diferencias que la
doctrina pretende encontrar no son exclusivas de los contratos de
Derecho público (Ej., desigualdad de las partes), sino que también
se encuentran en los contratos de Derecho privado.” (CASSAGNE,
1975, p. 415)
Dessa forma, os contratos celebrados pela Administração Pública abrangem
aqueles regidos por normas de direito público ou privado. Em ambos os casos, as
formalidades e condições para estipulação e aprovação são disciplinadas pelo Direito
Administrativo. A diferença está no regime jurídico que rege a relação entre as partes218,
conforme lição de Celso Antonio Bandeira de Mello:
218 A esse respeito, a diferenciação explicitada pelo Tribunal de Contas da União: “3.5.A moderna doutrina
aceita dois tipos de contratos públicos, quanto ao seu regime jurídico: ‘contratos administrativos clássicos’,
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“Ditos contratos diferem entre si quanto à disciplina do vínculo. Isto
é: enquanto os contratos de Direito Privado travados pela
Administração regulam- se em seu conteúdo pelas normas desta
província do Direito — ressalvados os aspectos supra-referidos —,
os “contratos administrativos” assujeitam-se às regras e princípios
hauridos no Direito Público, admitida, tão-só, a aplicação supletiva
de normas privadas compatíveis com a índole pública do instituto.“
(MELLO, 2010, p. 615)
Nos contratos privados celebrados pela Administração Pública, o particular e a
Administração Pública compartilham o mesmo nível na relação jurídica - essa relação é
caracterizada pela horizontalidade. Já nos contratos administrativos, a Administração atua
como poder público, de modo que a relação entre particular e Administração é
caracterizada por sua verticalidade.219
Maria Sylvia Zanella Di Pietro observa que a maioria dos administrativistas
brasileiros entendem que o contrato administrativo é uma espécie do gênero contrato,
os quais são regidos por normas e princípios próprios do Direito Público, atuando o Direito Privado apenas
supletivamente, e ‘contratos regidos parcialmente pelo direito privado’, também denominados ‘contratos
semipúblicos’. Mesmo nesses últimos con- tratos, onde predomina a contratação nos termos da legislação
do Direito Civil, permanece uma certa superioridade jurídica da administração perante o contratado, como
bem esclarece Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitação, 6ª edição, Dialética, ps. 520 e 521): ‘A
mera participação da Administração Pública como parte em um contrato acarreta alteração do regime
jurídico aplicável. O regime de direito público passa a incidir, mesmo no silêncio do instrumento escrito. O
conflito entre regras de direito privado e de direito público resolve-se em favor destas úl- timas. Aplicam-se
os princípios de direito privado na medida em que sejam compatíveis com o regime de direito público. Isso
pode, inclusive, provocar a desnaturação do contrato de direito privado. Assim se passa com alguns
contratos, tais como o depósito ou o comodato, em que se assegure a uma das partes faculdades de exigir
a restituição do bem sob a pena de determi- nadas sanções. Não se pode cogitar da incidência de tais regras
contra a Administração Pública. Os contratos administrativos típicos impõem à Administração, como dever
peculiar, pagar uma importância em dinheiro. Excluída a hipótese de aliena- ção, os contratos de obra, serviço
ou compra não exigem da administração prestação diversa de pagar uma quantia em dinheiro. Já os
contratos de direito privado possuem outra configuração. Mesmo aqueles de dar coisa certa costu- mam
estabelecer prestações acessórias de fazer ou não fazer. Sempre haverá óbices à execução específica contra
a Administração Pública de obrigação de restituir, fazer ou não fazer. Não se admitirá a execução específica,
resolvendo- se tudo em perdas e danos. Por isso, a efetivação pela Administração Pública de contratos de
direito privado sempre traz em si o potencial afastamento das regras correspondentes’.“(BRASIL. Tribunal de
Contas da União. Acórdão n. 445/2002. Plenário. Unidade Técnica SEMAG - Secretaria de Macroavaliação
Governamental. Relator: Guilherme Palmeira. Julgado em 04 de dezembro de 2002).
219 Cf. PIETRO, M. S. Z. D. Direito Administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 556.
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com características próprias, sujeito ao regime jurídico de direito público, que derroga e
extrapola o direito comum.220
Já Celso Antonio Bandeira de Mello afirma que as prerrogativas legais da
Administração ao celebrar contratos com os particulares a colocam em posição
privilegiada e subvertem profundamente a noção de contrato trazida pela teoria geral do
Direito, levando a questionar se o contrato administrativo realmente poderia ter essa
titulação.221

Referido jurista e professor adota uma posição minoritária diante dos demais
administrativistas brasileiros. É inegável que o acordo de vontades em igualdade de
condições característico dos contratos privados sucumbe às normas de direito público, que
confere à Administração Pública supremacia diante do particular, inclusive para estipular
as cláusulas contratuais de modo unilateral. No entanto, o contrato depende da anuência
do particular, que voluntariamente se apresenta para participar do processo de licitação
ou outro procedimento aplicável para a celebração do contrato. Após a celebração do
contrato, nascem direitos e obrigações para as partes, conformados por princípios
consagrados tanto no direito público como no direito privado. Aliás, a tendência de
publicização do direito privado tem se manifestado há muito tempo na jurisprudência
pátria. Assim, o formalismo para classificar o contrato administrativo sucumbe às
intereseções hodiernas entre direito público e direito privado, tornando quase que
obsoleta essa discussão.
Odete Medauar traz uma visão mais abrangente a respeito do contrato
administrativo:
“Na verdade, tanto os contratos administrativos clássicos, como os
novos tipos contratuais, incluem-se numa figura contratual, num
módulo contratual. Tal afirmação pode ser feita se for deixada de lado
a concepção restrita de contrato, vigente no século XIX, centrada na
autonomia da vontade, na igualdade absoluta entre as partes e na
imutabilidade da vontade inicial das mesmas. Se for retomada a
idéia básica do contrato, predominante na Grécia clássica e no
Direito Romano mais antigo, centrada no ”intercâmbio de bens e
prestaçòes“, regido pelo direito, pode-se cogitar de um módulo
contratual, formado por vários tipos de contrato, com regimes
jurídicos diversos.” (MEDAUAR, 1996, p. 234)
220 Ibid., p. 558
221 Cf. MELLO, 2010, p. 616.
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Hely Lopes Meirelles entende que a Administração Pública utiliza a instituição do
contrato em sua “pureza originária” (contratos privados celebrados pela Administração)
ou com as adaptações necessárias para celebrar negócios públicos (contratos
administrativos propriamente ditos), mas a teoria geral dos contratos é a mesma para os
contratos privados e contratos públicos - sendo que estes são regidos por normas de
direito público, aplicando o direito privado apenas supletivamente (sem jamais afastar as
regras privativas da Administração).222
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Após essas observações, o ilustre jurista define o contrato administrativo da
seguinte maneira:
“Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública,
agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade
administrativa para a con- secução de objetivos de interesse
público, nas condições estabelecidas pela própria Administração.”
(MEIRELLES, 2016, p. 239)
Na linha do que ensinou Hely Lopes Meirelles, acolhemos o contrato administrativo
com todas as suas peculiaridades, mas sem abandonar os traços da teoria geral do
contrato que lhe são aplicáveis. De fato, a harmonia dos interesses entre as partes
almejada nos contratos privados transfigura-se na busca pelo interesse público, como
ensina Caio Tácito:
“De logo se destaca, no contrato administrativo, o fim de interesse
público, de tal modo que a tônica do contrato se desloca da simples
harmonia de interesses privados para a satisfação de uma finalidade
coletiva, no pressuposto da utilidade pública do objeto do
contrato.”
O enquadramento do contrato administrativo como uma espécie de contrato
permite listar características básicas compartilhadas com os demais contratos, conforme
lição de Meirelles Teixeira223:
222 Cf. MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro: Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho.
42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 238.
223 TEIXEIRA, , apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32 ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019, p. 562.
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“a) um acordo voluntário de vontades, indissoluvelmente ligadas
uma à outra, reciprocamente condicionante e condicionada,
coexistentes no tempo, formando uma vontade contratual unitária;
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os interesses e finalidades visados pelas partes apresentam-se
contraditórios e opostos, condicionando-se reciprocamente, uns
como causa dos outros;
produção de efeitos jurídicos para ambas as partes, ou seja,
criação de direitos e obrigações recíprocos para os contratantes; daí
a afirmação de que faz lei entre as partes.“
Dessa forma, o contrato administrativo guarda traços da autonomia da vontade,
cria lei entre as partes (lex inter partes), apresenta concurso bilateral de vontades,
recepciona interesses contrapostos que são reciprocamente condicionados.
3.2 Elementos essenciais do contrato administrativo
O contrato administrativo compreende diversas figuras jurídicas. Adotaremos a
classificação feita por Hely Lopes Meirelles:

“O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal,
oneroso, comutativo e realizado intuitu personae. É consensual
porque consubstancia um acordo de vontades, e não um ato
unilateral e impositivo da Administração; é formal porque se
expressa por escrito e com requisitos especiais; é oneroso porque
remunerado na forma convencionada; é comutativo porque
estabelece compensações recíprocas e equivalentes para as partes;
é intuitu personae porque deve ser executado pelo próprio
contratado, vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem
ou a transferência do ajuste.“ MEIRELLES, 2016, p. 240)
Marçal Justen Filho desenha uma classificação mais global dos contratos
celebrados pela Administração Pública, definindo que o contrato administrativo (em
sentido amplo) é um gênero composto por 3 espécies de contratos:(i) acordos de vontade
da Administração; (ii) contrato administrativo em sentido restrito (contratos de colaboração
ou de delegação de competência); e (iii) contratos de direito privado.224
224 Cf. JUSTEN FILHO, 2012, cp.8.
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Os acordos de vontade são instrumentos regulatórios que ordenam as condutas
necessárias para produção de efeitos relevantes para a sociedade. Já o contrato
administrativo em sentido restrito representa um acordo de vontades para satisfazer de
modo direto as necessidades da Administração Pública (bens, serviços ou obras) ou para
delegar a um particular a prestação de serviço público. Por fim, os contratos de direito
privado que se sujeitam ao regime administrativo apenas acessoriamente.
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Além dessas características, o contrato administrativo depende de prévia licitação
(exceto nos casos legalmente dispensados) e a Administração Pública goza de
supremacia de poder, verificada na faculdade de impor as chamadas cláusulas
exorbitantes.
As cláusulas exorbitantes são aquelas que excedem o regime do direito privado
para garantir uma vantagem ou uma restrição à Administração Pública ou ao contratado.
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, a cláusula exorbitante não seria lícita em um
contrato privado devido à desigualdade que provocaria na relação entre as partes para a
execução do contrato. No entanto, tais cláusulas são válidas no contrato administrativo
(desde que decorrentes de dispositivo legal ou princípios do direito público) porque
decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
As principais cláusulas exorbitantes são aquelas que permitem a alteração e
rescisão unilateral do contrato; a garantia do equilíbrio econômico e financeiro; a revisão
de preços e tarifas; a inoponibilidade da exceção de contrato não cumprido; o controle
do contrato, a ocupação provisória e a aplicação de penalidades contratuais pela
Administração.
Sobre o prazo de vigência, a regra geral é que o contrato administrativo não pode
ser pactuado por prazo indeterminado – exceto nos seguintes casos: a Administração
como usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio (art. 109 da Lei
14.133/2021).
Todas essas regras gerais e padrões estão em mutação com a Pandemia de Covid.
Não vamos emitir opinião sobre se havia vacinas ou não para serem compradas, mas
todos sabemos que havia no Contrato – conforme revelado por todos os jornais – de uma
fabricante americana, diversos itens não comuns para o padrão brasileiro: sem licitação,
submetendo-se a corte estrangeira como País, volume mínimo com pagamento
adiantado, enfiam, muitas regras que inverteram e subverteram o padrão das regras. Com
erro? Só o tempo confirmará a resposta, mas aparentemente não, pois ainda que a
fabricante americana possa ter aplicado a melhor ciência, ela o fez em tempo incomum,
sem aguardar todos os tempos de testes e, mais importante, fê-lo ainda de vírus novo a
ser combatido com tecnologia nova, ao passo que o Governo, para alguns tarde para
outros não, firmou as aquisições fugindo do padrão de contratos administrativos,
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provavelmente pela funcionalidade esperada de suas decisões: salvar vidas, ainda que
sem a observância das regras dos contratos administrativos.225
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3.3 Princípios comuns dos contratos administrativos e contratos privados
Observadas as características comuns entre contratos administrativos e contratos
privados, podemos afirmar que alguns princípios que norteiam os contratos privados
também são aplicáveis aos contratos administrativos. Principalmente diante da atual
legislação e tendência jurisprudencial que cada vez mais mitigam as liberdades
contratuais para observar interesses públicos.
Segundo Orlando Gomes226, verifica-se que desde a elaboração da figura do
negócio jurídico pelos jusnaturalistas alemães no fim do século XVIII (sucedidos pelos
pandectistas), a função e o significado do contrato refletia os pressupostos culturais da
época (o que diria nosso renomado civilista com o pressupostos de saúdes desses dois
anos). O contrato representava a liberdade de atuação do indivíduo no âmbito jurídico e
um meio para exercer o poder de autodeterminação individual, ou seja, representava um
instrumento para a manifestação da autonomia privada. Mas esse quadro conceitual foi
profundamente alterado com a evolução do fenômeno da contratação. Essa evolução levou
à reconstrução do sistema contratual para admitir outras fontes que integram o seu
conteúdo além da vontade das partes.
Por outro lado, temos a evolução do Direito Administrativo e das formas de
atuação da Administração Pública. Além da contestação do princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado feito por juristas da atualidade, o direito administrativo
brasileiro vem sofrendo profundas modificações desde 1990 com dois movimentos que
continuam avançando na atualidade: privatizações e reforma da gestão pública.227
Ademais, a atuação da Administração Pública não mais se restringe pelo espartilho
da unilateralidade e imposição via ato administrativo, mas evoluiu para dar lugar ao
consenso como forma de pautar as relações jurídico-administrativas, ganhando ainda
maior expressividade o contrato administrativo e a expansão do modo de atuação
contratual da Administração Pública.228
Diante dessa porosidade entre direito público e direito privado, vale destacar que o
Código Civil de 2002 incorporou princípios constitucionais do regime público aplicável aos
225 Grande parte dos referidos contratos foram celebrados sob a vigência da Lei 8.666/1993.
226 Cf. GOMES, O. Contratos. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39.
227 Cf. SUNDFELD, 2017, p. 53.
228 Cf. ANTÓNIO, 2019, p. 233.
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contratos administrativos. Trata-se de princípios que humanizaram as relações contratuais
e as colocam em consonância com interesses supraindividuais. Assim, temos princípios
comuns aplicáveis aos contratos administrativos e aos contratos regidos pelo direito
privado.
3.3.1 Princípio da função social do contrato
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A função social do contrato guarda conteúdo de direito público, sendo norma de
ordem pública aplicável a todos os contratos. Trata-se de princípio que transcende a
esfera dos interesses individuais para englobar interesses que só ganham sentido no
plano individual enquanto integrantes de um centro de interesse coletivo (como é o caso
da proteção ao meio ambiente) - características típicas do interesse institucional,
conforme lição de Calixto Salomão Filho. O respeitado jurista também afirma que o
sentido da justificação do contrato conforme a sua função social guarda estreita relação
com o reconhecimento de que o contrato, mesmo que entre particulares, representa um
instrumento de organização social e econômica e, dessa forma, deve considerar os
interesses institucionais que o cercam. Desse modo, o princípio da função social exige a
individualização de cada uma das obrigações do contrato e verificada a compatibilidade
com a função social, como requisito de eficácia da obrigação principal, perante terceiros e
entre as partes.229

Além disso, os contratos administrativos são essencialmente revestidos de
interesse social - a finalidade pública está presente em todos os contratos celebrados pela
Administração Pública, sob pena de desvio de poder.230 Nesse sentido, o artigo 89 da Lei
14.133/21 remeteu de forma supletiva os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado ao contrato administrativo. E o artigo 421 do Código Civil
determina que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato”.
229 Para arrematar esse conceito, vale mais uma vez nos valermos das lições valiosas do renomado jurista:
“Chega-se, então à conseqüência natural da extensão da idéia de interesses institucionais ao campo privado.
A regra da função social do contrato, adquira caráter de norma de proteção (Schutzgesetz - v. supra item
3.2) dos interesses institucionais eventualmente atingidos pelo contrato e seu mero descumprimento gera a
obrigação de reparação do bem lesado. Todas essas características fazem surgir um novo contrato,
instrumentalizado aos interesses da sociedade, representados pelas garantias institucionais. São elas o seu
limite, impondo que as obrigações nele contidas sejam dissecadas de forma a respeitar os interesses da
sociedade atingidos, e a verdadeira norma de proteção desses interesses contida no art. 421 do novo CC. O
con- trole material difuso introduzido por esse importante princípio do novo Código vem complementar o
sentido dos instrumentos processuais de controle difuso (por exemplo: ação civil pública), instrumentos de
verdadeiro controle social. Caso bem interpretado, pode transformar-se, portanto, em poderoso canal de
proteção da sociedade civil e controle social da atividade empresarial e civil.“ (SALOMÃO FILHO, 2004)
230 Cf. PIETRO, 2019, p. 573.
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O princípio da função social do contrato reflete o caráter protetivo dos interesses
da sociedade atingidos pelo contrato entre as partes. João Negrini Neto, citando Silvio
Luis Ferreira da Rocha, esclarece que o citado princípio retrata o contrato como
instrumento social e constitui um instrumento relevante de controle judicial do conteúdo,
dos fins e dos efeitos do contrato.231
E ainda que o Estado goze de prerrogativas contratuais exclusivas ao celebrar
contratos com os particulares, é inegável o atrito legítimo que a função social exerce sobre
o instrumento contratual - sendo quase que imediata a correspondência entre função
social e interesse público.
A função protetiva da função social do contrato busca garantir a equidade
contratual - especialmente para a parte hipossuficiente. Ao aplicarmos esse princípio ao
contrato administrativo, não retiramos suas características mas reforçamos o equilíbrio
contratual estabelecido no momento da celebração do contrato para impor à
Administração o dever de atender o interesse público para que possa exercer suas
prerrogativas contratuais. Ou seja, o particular passa a ter uma expectativa legítima de
que haja um real interesse público para que a Administração exerça suas prerrogativas e
que a verticalidade nessa relação contratual não seja utilizada de modo injustificado pela
Administração.

O princípio da função social também consagra o pacta sunt servanda ao impor o
cumprimento das obrigações assumidas no momento da celebração do contrato. Assim
como o vencedor da licitação espera que sejam observadas as regras estabelecidas no
certame licitatório, a Administração também espera que o particular cumpra suas
obrigações conforme estabelecidas no contrato, afinal, o contrato administrativo deve
nascer de um atendimento ao interesse público.
3.3.2 Princípio da boa-fé objetiva
O principio da boa-fé previsto no art. 422 do Código Civil/2002 impõe aos
contratantes o dever de atuar de acordo com um padrão genérico e objetivo de
comportamento. Na lição de Judith Martins-Costa, a boa-fé objetiva pode ser
caracterizada da seguinte forma:
“Conquanto impossível – tecnicamente – definir a boa-fé objetiva,
pode-se, contudo, indicar, relacionalmente, as condutas que lhe são
conformes (valendo então a expressão como forma metonímica de
variados modelos de comportamento exigíveis na relação
obrigacional), bem como discernir funcionalmente a sua atuação e
231 Cf. NEGRINI NETO, 2017, p. 70.
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eficácia como (i) fonte geradora de deveres jurídicos de
cooperação, informação, proteção e consideração às legítimas
expectativas do alter, copartícipe da relação obrigacional; (ii) baliza
do modo de exercício de posições jurídicas, servindo como via de
correção do conteúdo contratual, em certos casos, e como correção
ao próprio exercício contratual; e (iii) como cânone hermenêutico
dos negócios jurídicos obrigacionais. Ao assim atuar
funcionalmente, a boa-fé serve como pauta de interpretação, fonte
de integração e critério para a correção de condutas contratuais (e,
em certos casos demarcados em lei, inclusive para a correção do
conteúdo contratual).“(MARTINS-COSTA, 2018, p. 44)
Em relação ao Direito Público, a boa-fé é um pilar que assegura a preservação de
situações que já foram consolidadas e que geraram expectativas legítimas para os
administrados e aos contribuintes, como que um subprincípio da moralidade
administrativa.232
Volto à questão das vacinas. Assuma-se, para fins de argumentação, que depois
de firmado o contrato com a fabricante, o governo viesse a descobrir – novamente, para
fins de argumentação - que a fabricante objetivou jurisdição internacional porque sabia
– nunca é demais dizer, para argumentação – que a vacina teria problemas sérios na
saúde das pessoas e não informou tal fato nem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), nem ao Governo Federal: poderia ser enquadrada como violadora da boa-fé
objetiva e, mais importante poderia o governo anular o contrato em corte brasileira por
violação desta cláusula (e também erro de elemento essencial)? Na minha opinião, sim,
primeiro porque quem tem o cômodo – poder ter requerido o contrato que quis, mas
omitindo fato relevantíssimo – para fins de argumentação) tem o incômodo, como regra
básica de direito, quer privado, quer administrativo, evidenciando como a interseção dos
ramos faz-se não só necessária, como apropriada.
A boa-fé já se encontra impregnada em outros princípios que regem a atuação da
Administração Pública, como os princípios da moralidade administrativa, legalidade, e
confiança legítima. Ademais, a boa-fé baliza o exercício de qualquer direito e serve como
parâmetro para os limites do cumprimento dos deveres.233
É possível afirmar que a boa-fé compensa a desigualdade do administrado frente ao
Estado, como meio efetivo para proteger o particular de arbitrariedades.
232 Cf. MARTINS-COSTA, 2018, p. 333.
233 Cf. CARDOSO, 2017, p. 54.
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A boa-fé objetiva exige das partes um comportamento coerente – sem adoção de
atitudes que, por sua contrariedade, indiquem desvio de comportamento que importe em
deslealdade.
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Gordillo, citado por Celso Antonio, ensinou:
“Se dice así que los contractos administrativos son esencialmente
de Buena fe, lo que lleva a que la Administración no deba actuar
como si se tratara de un negocio lucrativo, ni a tratar de obtener
ganancias ilegítimas a costa dél contratista, ni a aprovecharse de
situaciones legales o fácticas que la favorezcan en perjuicio dei
contratista”.(MELLO, 2010, p. 649)
O contrato administrativo reclama de ambas as partes um comportamento
ajustado a certas pautas: (i) o Poder Público busca a satisfação do interesse público que
ditou a formação do ajuste, (ii) o particular contratante procura a satisfação de uma
pretensão econômica, cabendo-lhe, para fazer jus a ela, cumprir com rigor e inteira
lealdade as obrigações assumidas.234
A boa-fé como norma de conduta leal impõe às partes um dever de coerência, um
dever de não contradição. A esse respeito, nos valemos novamente das lições de Judith
Martins-Costa:
“De fato, embora o dever de não agir de modo deslealmente
contraditório se manifeste em todos os campos em que delineadas
relações jurídicas obri- gacionais, no Direito Administrativo e no
Direito Tributário há matizamentos decorrentes da interdependência entre o dever de agir segundo a boa-fé, o princípio da
supremacia da Administração Pública e a presunção de legitimidade acostada aos atos da Administração Pública (e,
especialmente, do Fisco): a quem tem maior poder cabe, em
paralelo, uma responsabilidade ampliada em não atuar
contraditoriamente,
evitando
despertar
no
administrado/contribuinte expectativas enganosas.” (MARTINS-COSTA,
2018, p. 337)
Outra faceta da proteção à boa-fé do particular que contrata com a Administração
Publica está na teoria da aparência. Essa teoria valida as condutas que criam direitos ao
234 Cf. MELLO, 2010, p. 649.
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administrado. Mesmo diante de um ato nulo da Administração Pública, tal ato opera
efeitos válidos e aqueles que contratam com o Poder Público podem confiar
legitimamente que seus agentes agem sob o amparo da lei.235
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Além disso, vale ressaltar que os fins de interesse coletivo e público não corroboram condutas eticamente reprováveis cometidas pelo Estado. E muito menos dos entes
privados contratando com o Estado. As prerrogativas da Administração Pública
(especialmente as cláusulas exorbitantes), não a autoriza a infringir a moralidade e a boafé, e vice-versa para o particular contratando com a administração.
3.3.3 Lex inter partes e Pacta sunt servanda
Os princípios da força obrigatória dos contratos (lex inter partes) e da imutabilidade dos contratos (pacta sunt servanda) são perfeitamente aplicáveis ao contrato
administrativo.
Pelo princípio da força obrigatória, o contrato é lei entre as partes. Respeitadas as
condições de validade, os contratantes devem executar as cláusulas contratuais como se
fossem normas jurídicas e reflete o princípio da autonomia da vontade que rege os
contratos em geral.

O contrato administrativo traz nuances diferentes ao princípio da força obrigatória
- principalmente em face da prerrogativa da Administração Pública de alterar unilateralmente o disposto no contrato - desde que respeitado o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato. Ainda assim, o primeiro dever que nasce para a Administração assim que
celebra o contrato é o cumprimento das obrigações que foram assumidas.
A esse respeito, vale colacionar a lição de Hector Jorge Escola:
“El cocontratante particular tiene el derecho de reclamar que la
administración pública cumpla con sus oblígaciones tal como
resulten deI contrato, siempre dentro de un plano de buena fe que
es inexcusable en las relaciones con quien actúa como un
colaborador en la obtención de finalidades que son de interés
Público. Tiene también el derecho a percibir el precio fajado en el
contrato cualquiera sea su forma y la denominación que se haya
atribuido, con arreglo a las modalidades y condiciones que hayan
sido estipuladas, debendo la administración respetar su
intangibilidad, sin afectarla por medio de actitudes o decisiones
235 Cf. OLIVEIRA, 1993, p. 269.
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que, directa o indirectamente, concurran a variarIo en perjuicio del
cocontratante particular.” (ESCOLA, 1989, p. 177)
Esse princípio não tem mais o sentido absoluto que antes possuía - tanto no
âmbito privado quanto no público. Em relação ao contrato administrativo, verificam- se
as seguintes restrições (I) prerrogativas da Administração Pública para alterar e rescindir
de forma unilateral, (ii) restrições ao particular para o exercício da exceção do contrato não
cumprido; e (iii) a quase inexistência de instrumentos efetivos para que o contratado
imponha à Administração o cumprimento de sua prestação contratual.
Em relação ao princípio do pacta sunt servanda, a imutabilidade dos contratos
também encontra respaldo no regime publicista, apesar das mitigações que as prerrogativas exclusivas da Administração Pública (cláusulas exorbitantes) representam para esse
princípio.
O regime de Direito Público impõe à Administração um processo rígido e formal
que deve ser seguido para que os contratos com os particulares possam ser celebrados. O
inteiro teor do contrato é determinado no instrumento convocatório (ou outro ato em que
o contrato se encontra fundido) e na proposta vencedora. A própria Administração não
possui ampla liberdade para contratar: sua autonomia é mitigada pelo interesse público
que deve nortear a contratação. A motivação do ato administrativo encontra alicerce no
interesse público e limita a liberdade de contratar. O contrato deve possuir elementos
essenciais para que sejam válidos e eficazes e a Administração deve seguir um
procedimento administrativo que também restringe a amplitude de sua autonomia
administrativa.
Ademais, a prerrogativa da Administração de alterar as cláusulas contratuais por ato
unilateral mitiga esse princípio. Mas, assim como o princípio da lex inter partes, o princípio
do pacta sunt servanda também não é mais aplicado de forma absoluta - deve ser sopesado
com princípios modernos que regem os contratos, como aqueles que regem a teoria da
imprevisão.
3.4 Princípios colidentes dos contratos administrativos e contratos privados
As diferenças e especificidades do contrato administrativo em relação aos contratos regidos pelo direito privado serão melhor identificadas na análise dos princípios
colidentes. Essa colisão mostrará os limties da interseção entre o direito público e privado
nos contratos administrativos.
3.4.1 Princípio da legalidade e autonomia da vontade
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Segundo dispõe o princípio da legalidade, a vontade da Administração Pública
decorre da lei e só pode fazer o que a lei permite. O princípio da legalidade não permite
aplicar de forma absoluta o princípio da autonomia da vontade típico do direito privado,
que permite que os particulares façam tudo o que a lei não proíbe.
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É indubitável que o regime publicista limita o pleno exercício da autonomia da
vontade. Esta apenas se compatibiliza com a função administrativa se obedecer à
competência exercida nos limites da legalidade. Também não há possibilidade de
discussão livre entre o particular e a Administração Pública para a elaboração do contrato
e nem mesmo liberdade de forma - ainda assim, cabe lembrar que o contrato
administrativo apenas se aperfeiçoa com a aceitação do particular, que assumirá direitos
e deveres perante a Administração Pública.
Por outro lado, o direito sofreu uma alteração radical para firmar a dignidade e a
intangibilidade da pessoa. As concepções extremistas do liberalismo deram lugar a uma
relativização dos direitos absolutos do indivíduo, da sociedade e do Estado.236 O
conteúdo social do Código Civil de 2002, por exemplo, trouxe normas de ordem pública
que não podem ser afastadas por vontade das partes.
A esse respeito, as valiosas observações de Marçal Justen Filho:

“Assim, o direito (público e privado) se desenvolve como
instrumento de realização dos fins eleitos pela Nação e consagrados
na Constituição. Nenhum direito e nenhum poder é atribuído a um
sujeito como forma de satisfação de seus exclusivos interesses. Ou
seja, respeitar a dignidade e a integridade da pessoa humana
significa assegurar tais valores relativamente a todos os integrantes
da comunidade.
Reconhece-se, enfim, a vinculação dos direitos e deveres
individuais e co- letivos à consecução de certos fins, que
transcendem a situação transitória dos titulares. Faculdades e
deveres são limitados por um vínculo inerente, intrínseco e
insuprimível com a satisfação daqueles fins. Todo o poder jurí- dico,
disciplinado pelo direito público ou pelo direito privado, tem
natureza instrumental. É instrumento não de locupletamento
individual do titular, mas da realização dos direitos fundamentais.“
(JUSTEN FILHO, 2012)
236 Cf. JUSTEN FILHO, 2012, posição 4060.
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3.4.2 Igualdade absoluta entre as partes e a supremacia do interesse público
Outro princípio da teoria geral dos contratos afetado pelo regime publicista é o
da igualdade absoluta entre as partes. Como anteriormente exposto, a relação jurídica
entre particular e Administração Pública guardam contornos de verticalidade. A
Administração Pública participa da relação jurídica com supremacia de poder. As
cláusulas exorbitantes que constam nos contratos administrativos excedem o equilíbrio
contratual previsto para os instrumentos regidos pelo direito privado para consignar
vantagens ou restrições para a Administração ou para o particular contratado.
Hely Lopes Meirelles afirma:
“A cláusula exorbitante não seria lícita num contrato privado,
porque desigua- laria as partes na execução do avençado, mas é
absolutamente válida no contrato administrativo, desde que
decorrente da lei ou dos princípios que regem a atividade
administrativa, porque visa a estabelecer uma prerrogativa em favor
de uma das partes para o perfeito atendimento o interesse público,
que se sobrepõe sempre aos interesses particulares.“ (MEIRELLES,
2016, p. 241)
Mesmo que não estejam expressamente previstas nos contratos administrativos, as
cláusulas exorbitantes existem implicitamente uma vez que são indispensáveis para
assegurar o interesse público sobre o particular.237
3.4.3 Preponderância do interesse público e imutabilidade da vontade inicial das partes.
Ainda sobre as cláusulas exorbitantes, vale olhá-las sob o prisma da preponderância do interesse público e como ele se coaduna com o princípio da imutabilidade da
vontade inicial das partes. Como anteriormente explanado, esse princípio confere
segurança jurídica aos contratantes. Ainda que a Administração Pública disponha de
prerrogativas que lhe asseguram supremacia diante do particular, inclusive pela possibilidade de alteração das cláusulas por ato unilateral, o princípio da imutabilidade confere
segurança e estabilidade ao instrumento contratual, além de garantir ao particular a
permanência das circunstâncias que o levaram a assumir a condição de contratado, por
sua conta e risco, respeitado o interesse público.
Por esse motivo, a conduta da Administração também deve ser pautada pela boafé - especialmente no exercício de suas prerrogativas contratuais contidas nas cláusulas
237 Cf. PIETRO, 2019, p. 566.
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exorbitantes e, uma vez configurada situação em que o interesse público exija a alteração
unilateral do contrato administrativo, a vontade inicial é preservada (ainda que de forma
mitigada) na medida em que o particular tem o direito constitucional de exigir a
estabilidade econômico-financeira do contrato administrativo.
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Com ainda mais razão, a conduta do contribuinte, em especial em momento de
excepcionalidade como a Pandemia, deve ser pautada pela boa-fé. Boa-fé quer dizer
envidar o melhor conhecimento científico e informar todos os fatos que tenha
conhecimento, tanto para a autoridade de vigilância sanitária quanto para o Ministério
da Saúde.
3.4.3 Cláusula rebus sic stantibus, imutabilidade dos contratos e a continuidade do
serviço público
A respeito da cláusula rebus sic stantibus e sua aplicação no contrato
administrativo - principalmente diante da obrigatoriedade da continuidade do serviço
público, cumpre fazer algumas considerações iniciais.
Conforme ensinamento de Orlando Gomes, a cláusula rebus sic stantibus é uma
antiga proposição do direito canônico revigorada pelos juristas para justificar as exceções
que a equidade impunha ao princípio da intangibilidade do conteúdo dos contratos - em
seguida, foi construída a teoria da imprevisão. Referida cláusula era considerada inserta
nos contratos de duração e de execução diferida para lhes conferir força obrigatória.238
Alvaro Villaça Azevedo resume o conceito da seguinte maneira:
“Essa cláusula rebus sic stantibus protege uma das partes do
contrato, quando há impossibilidade de cumprimento da obrigação
assumida, por brusca al- teração da situação inicial, em que o
contrato nasceu“.(AZEVEDO, 2009, p. 337)
Segundo Silvio Venosa, diante de um elemento inusitado e surpreendente, uma
circunstância nova, que ocorra durante a execução do contrato e que coloque em situação
de extrema dificuldade uma das partes (implicando uma excessiva onerosidade em sua
prestação), poderá haver intervenção judicial no contrato para rever suas condições e,
assim, resolvê-lo ou conduzi-lo a níveis suportáveis de adimplemento para o devedor.239
238 Cf. GOMES, 2019, p. 67.
239 Cf. VENOSA, 2019, p. 170.
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Se, por um lado, nenhum particular tem direito à imutabilidade do contrato
administrativo, por outro, a Administração não poderá violar o direito do particular de
ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro originariamente estabelecido.
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Conforme disposto no artigo 124, II, “d” da Lei 14.133/21, os contratos poderão
ser alterados por acordo entre as partes para “para restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe
ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis,
que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato”.
Trata-se da aplicação da “teoria da imprevisão” no contrato administrativo, que
hoje retoma o princípio da cláusula rebus sic stantibus no direito brasileiro. O cerne da
questão está nas circunstâncias que envolviam as partes no momento da manifestação de
vontade, como ensina Bittencourt:
“A teoria da imprevisão ou a doutrina que faculte a revisão do
contrato, no caso de se tornar demasiadamente oneroso o seu
cumprimento, terá, neces- sariamente, em qualquer ramo do direito,
o mesmo fundamento jurídico. Não é possível querer descobrir-lhe
um fundamento diverso em cada um dos vários ramos em que,
apenas uma questão de conveniência e para facilidade de estudo,
se costuma dividir o direito. O fundamento jurídico está, segundo
pensamos, assim no direito público, como no direito privado, na
existência implícita da cláusula rebus sic stantibus, porque a
manifestação da vontade dos contratantes só pode ser considerada
válida em relação aos fatos existentes no momento da constituição
do vínculo contratual e àqueles que poderiam ser razoavelmente
previstos.“ (BITTENCOURT, 1945, 821-822)
Hely Lopes Meirelles ensina que, diante de eventos “extraordinários, imprevistos e
imprevisíveis, onerosos, retardadores ou impeditivos” para a execução do contrato, a parte
atingida ficará liberada dos encargos originários e o contrato deverá ser revisto ou
rescindido, em consonância com a teoria da imprevisão, provinda da cláusula rebus sic
stantibus, conforme seus desdobramentos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe,
fato da Administração, estado de perigo, lesão e interferências imprevistas.240 No
entanto, alerta o renomado jurista que somente a álea econômica extraordinária e
240 Cf. MEIRELLES, 2016, p. 267.
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extracontratual, que desequilibra a equação econômico-financeira originalmente
ajustada entre as partes, autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus.241
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Nesse aspecto, verificamos que o princípio da imutabilidade dos contratos ganha
outros contornos no contrato administrativo. Enquanto que no direito privado
prepondera a irretratabilidade do que foi originalmente ajustado, no direito administrativo a
mutabilidade é um fator presente na dinâmica contratual (faculdade assistida à
Administração por meio das cláusulas exorbitantes) - respeitadas as bases do negócio para
evitar o desequilíbrio econômico-financeiro. No caso da vacinas, para manter o exemplo,
ousamos dizer que a mutabilidade por conveniência (por exemplo vacina mais barata) da
administração não poderia ser invocada, também da boa-fé, que só permitiria a rebus sic
stantibus SE e ENQUANTO a contratação fosse por conveniência, que não foi o caso.
Essa mutabilidade pode favorecer o particular na operacionalização do contrato
pois a Administração será sempre obrigada a respeitar a intangibilidade do equilíbrio
econômico-financeiro originalmente ajustado - dessa forma, o particular acaba evi- tando
as grandes discussões que um contrato regido pelo direito privado ensejaria diante da
aplicação da teoria da imprevisão.
Claro que, na hipótese de contrato de concessão, o concessionário está obrigado a
suportar o prejuízo para garantir que não haja suspensão do serviço público (aplicação do
princípio da continuidade), restando-lhe exigir da Administração a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer as margens de ganho
originalmente previstas.
Mais um exemplo concreto, que infelizmente nos aflige, está no uso de
termoelétricas com o aumento de custos pela escassez dos reservatórios de água. O
preço é aprovado pela ANEEL após analisar as planilhas de custos dos produtores de
energia – produtores esse que, para o período que o governo previu de escassez hídricas,
vão usar gás de compromissos de longo prazo. Hora, e oxalá que sim, voltando as chuvas,
poderia o governo federal cancelar ou reverter os contratos aditivos assinados com os
produtores de energia elétrica? Em nossa opinião não, primeiro porque haveria
desequilíbrio econômico-financeiro contra os produtores que se comprometeram com
os aditivos contratuais de longo prazo, segundo porque seria uma imoralidade
administrativa, em evidente violação ao clausulado geral de boa-fé.
3.4.4. Princípio da exceção do contrato não cumprido e continuidade do serviço público
Outro princípio que merece atenção pela forma como é aplicado no contrato
administrativo é a exceção do contrato não cumprido. Nos contratos regidos pelo direito
241 Ibid., p. 268.
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privado, a parte que descumprir sua obrigação não poderá exigir da outra parte que
execute a sua (art. 476 do Código Civil). Por outro lado, no regime publicista, o particular
não pode se recusar a cumprir suas obrigações diante da possibilidade de que a
Administração não cumpra as suas.
A antiga lei de licitações (Lei 8.666/93) estabelecia que, na hipótese de ação ou
omissão da Administração Pública que incidisse diretamente sobre o contrato, impedindo
ou retardando sua execução (denominado por Hely Lopes Meirelles como “fato da
Administração”), o particular poderia requerer a rescisão do contrato (de forma amigável
ou judicialmente), por culpa do Poder Público. Contudo, o particular não poderia paralisar
de forma sumária os trabalhos com base na exceptio non adimplenti contractus, que era
inaplicável aos ajustes administrativos, a não ser que houvesse atraso superior a noventa
dias dos pagamentos devidos pela Administração (artigo 78, XV da Lei 8.666).242
Outra hipótese que assistia ao particular estava no inciso XIV do artigo 78 da antiga
Lei 8.666, que autorizava expressamente o particular a suspender o cumprimento de suas
obrigações no caso de suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 dias ou por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo tempo (ressalvadas as situações excepcionais ali referidas).
A atual lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021) trouxe
inovações a respeito desse tema.
Ou seja, a lei assegurou ao particular algumas hipóteses da exceção do contrato não
cumprido, superando também a discussão a respeito de sua aplicação ao contrato
administrativo. Cabe observar que o formalismo que rege a relação entre Administração e
particular exige do particular certos cuidados para formalizar a justificativa e o preceito legal
que suporta a suspensão do cumprimento de suas obrigações contratuais.
3.4.5 Princípio do venire contra factum proprium e o princípio da legalidade
O princípio do venire contra factum proprium também merece especial atenção no
contrato administrativo, que proíbe o comportamento contraditório. O jurista An- derson
Schreiber, em sua obra dedicada ao tema, constrói quatro requisitos para a incidência do
venire contra factum proprium:
“À luz destas considerações, pode-se indicar quatro pressupostos
para a aplicação do princípio de proibição ao comportamento
contraditório: (i) um factum proprium, isto é, uma conduta inicial, (ii)
a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo
242 Cf. MEIRELLES, 2016, p. 270.
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desta conduta, (iii) um comportamento contraditório com este
sentido objetivo (e, por isto mesmo, violador da confi- ança) e,
finalmente, (iv) um dano ou, no mínimo, um potencial de dano a
partir da contradição“. (SCHREIBER, 2016, p. 127)
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O conflito pode surgir quando a Administração, mesmo se curvando ao princípio da
legalidade, causa danos ao particular em determinada relação jurídica coberta pelo
contrato administrativo. Ainda assim, incide sobre a Administração o dever de rever seus
próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula 473 do STF). Essa
revisão não significa, necessariamente, uma afronta ao princípio da segurança jurídica ou
da boa-fé objetiva. No entanto, a Administração deve tomar as cautelas necessárias para
atenuar os danos ao particular que, de boa-fé, confiou no comportamento inicial da
Administração - inclusive por conta do princípio da legalidade que rege a atuação
administrativa.
Na visão de Anderson Schreiber, a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório nas relações regidas pelo direito público reflete institutos publicísticos (como a moralidade administrativa e a igualdade dos administrados perante a
Administração Pública) ou pode ser considerado um resultado direto da aplicação do valor
constitucional da solidariedade social.243 Seguramente, no exemplo de aditivos para
produção de energia elétrica mais cara, haveria a incidência desta regra caso o governo
fizesse uma mudança “climática” de rumo.
Aliás, o STF tem aplicado o referido princípio à Administração Pública, como
atestado pelo Min. Celso de Mello, em acórdão de sua relatoria:
“CLÁUSULA GERAL QUE CONSAGRA A PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – INCIDÊNCIA DESSA CLÁUSULA (“NEMO
PO- TEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”) NAS RELAÇÕES
JURÍDI- CAS, INCLUSIVE NAS DE DIREITO PÚBLICO QUE SE
ESTABELECEM ENTRE OS ADMINISTRADOS E O PODER PÚBLICO“.
(STF, 2a Turma, MS 31.695 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j.
3.2.2015)
Resta então ponderar os valores constitucionais da legalidade versus segurança
jurídica e proteção à confiança legítima. Os atos administrativos guardam presunção e
aparência de legalidade. Situações de fato podem exigir do aplicador do direito um olhar
243 Cf. SCHREIBER, 2016, p. 196.
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mais abrangente a respeito da segurança jurídica, na esteira do que foi ensinado por
Almiro do Couto e Silva:
“A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um
princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma de natureza
objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza
objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à
retroatividade dos atos do Estado até mesmo quando estes se
qualifiquem como atos legislativos. Diz respeito, portanto, à
proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada. (. . . ) A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção à
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e
condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.
(. . . )
Parece importante destacar, nesse contexto, que os atos do Poder
Público gozam da aparência e da presunção de legitimidade,
fatores que, no arco da história, em diferentes situações, têm
justificado sua conservação no mundo jurídico, mesmo quando
aqueles atos se apresentem eivados de graves ví- cios.“(SILVA,
2005, p. 3)
Ainda que o particular não possa alegar a ocorrência de violação à segurança
jurídica uma prerrogativa (ou mesmo um dever) da Administração de rever os próprios
atos diante de vícios que os tornam ilegais, a proteção à confiança legítima e mesmo a
segurança jurídica são princípios que devem ser sopesados em relação à legalidade estrita
na análise do caso concreto.
O próprio STF construiu jurisprudência nesse sentido face às diversas situações em
que a Administração Pública prolongou situações factuais.244 Segundo o Min. Cezar
Peluso, em acórdão de sua relatoria, a Suprema Corte tem decidido que, em determinados
casos, o princípio da possibilidade ou necessidade de anulamento deve ser substituído
244 Cf. RE no 364.511-AgR-AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 30/11/1997; QO- PET
(MC) no 2.900-RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ 08/03/2003; MS no 24.268-MG, Rel. p/ o ac. Min.
GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 17/09/2004; MS no 22.357-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de
05/11/2004; RE no 598.099-MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 30/09/2011; MS no 25.116-DF, Rel.
Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJ de 10/02/2011; RE no 552.354-AgR-ED-AC-AC, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
Segunda Turma, DJE de 27/04/2011; e MS 25.963-DF, Pleno, DJ de 20/11/2008; MS 26.628- DF, Pleno, DJ de
21/02/2008, ambas Rel. Min. Cezar Peluso.
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pelo da impossibilidade, tendo em conta a segurança jurídica, a boa-fé e a confiança
legítima.245
4.Jurisprudência
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A aplicação dos princípios que regem os contratos administrativos - sejam eles de
caráter público ou privado - há muito chegaram aos Tribunais Superiores. A importância
do tema reclama constante jurisdição. Alguns casos foram selecionados para demonstrar
como o STF tem aplicado sopesado os princípios em casos envolvendo contratos
administrativos.
O primeiro caso emblemático que merece nossa atenção é a disputa entre a Varig e a
União por conta do congelamento tarifário determinado pela União entre Outubro/85 e
Janeiro/92 (RE 571969/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 8.5.2013). O principal tema discutido
foi o equilíbrio econômico-financeiro assegurado pelo contrato e pleiteado pela Varig.
A conclusão do Tribunal foi condensada na seguinte ementa jurisprudencial:
“A União, na qualidade de contratante, deve observar a
manutenção do equi- líbrio econômico-financeiro do contrato e
indenizar os prejuízos suportados por companhia aérea em virtude
de suposta diminuição do seu patrimônio decorrente de planos
econômicos em vigor no período objeto da ação em consequência
da política de congelamento tarifário vigente no País.”
A respeito da natureza discricionária da prorrogação contratual pela Administração Pública, um caso interessante para analisar é o litígio entre a Cemig e a União (RMS
34.203, rel. min. Dias Toffoli, 2ª Turma. DJE de 20-3-2018). A Cemig relata que firmou
contrato de concessão em 1997. Neste contrato, a União garantiu no contrato a
prorrogação do prazo de vigência por mais 20 anos. Diante da publicação da nova lei
12.783/13, o Ministro de Energia indeferiu o pedido de prorrogação protocolado pela
Cemig. Por esse motivo, a concessionária alegou violação de ato jurídico perfeito (contrato
assinado) e do direito adquirido (garantia de prorrogação).
Mas o Supremo entendeu que não há direito líquido e certo – aquele concludente
e inconcusso, na linguagem de Pontes de Miranda - à prorrogação contratual do contrato
245 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação cível originária nº 79/MT – Mato Grosso. Relator: Ministro
Cezar Peluso. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br
/pages/search/sjur209877/false >. Acesso em: 22 jun. 2020.
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de concessão de usina hidrelétrica. Nos termos do voto do Min. Toffoli, relator do
processo:
“Nesse passo, admitir o raciocínio pretendido pela impetrante (que
implica imposição de renovação contratual à União, sem qualquer
margem de dis- cricionariedade administrativa) seria o mesmo que
conceder ao contratado (concessionário) posição de supremacia
sobre a Administração (o que é um contrassenso com os princípios
e postulados administrativos) e, no mesmo passo, seria conferir à
cláusula de prorrogação contratual a natureza de verda- deira
cláusula exorbitante em favor do concessionário, o que,
evidentemente e conforme demonstrado, não se coaduna com a
natureza desse instituto.”
Outro caso interessante analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal
tratou do princípio da intranscendência subjetiva das sanções no litígio entre o Estado de
Pernambuco e a União.246 O caso tratava de falhas apuradas pela União na execução de
convênios entre a União e os estados. Foram apuradas irregularidades durante
fiscalização feita pelo Ministério da Justiça e o Estado de Pernambuco foi inscrito em
sistema de restrição ao crédito utilizado pela União.
Segundo o Ministro Luiz Fux, relator do processo, o princípio da intranscendência
subjetiva das sanções impede a aplicação de sanções severas às administrações por ato
de gestão anterior. Nas palavras do eminente Ministro:
“Não se pode inviabilizar a administração de quem, tendo sido
eleito demo- craticamente, não foi responsável direto pelas
dificuldades financeiras que acarretaram a inscrição de Estadomembro no sistema de restrição ao crédito utilizado pela União e
está tomando providências para sanar as irregularidades verificadas.
Nesse sentido, o propósito é neutralizar a ocorrência de risco que
possa
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a
continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de
serviços essenciais à coletividade.”
246 AC 2614/PE, rel. Min. Luiz Fux, 23.6.2015. (AC-2614); AC 781/PI, rel. Min. Luiz Fux, 23.6.2015. (AC-2614);
AC 2946/PI, rel. Min. Luiz Fux, 23.6.2015. (AC-2614)
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A respeito da prerrogativa de alteração unilateral e prevalência do interesse público sobre o interesse particular, vale mencionar o litígio entre os titulares de terminais
portuários privativos e a União (RMS 24286/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 18.2.2014). Nesse
processo, os concessionários alegaram que o Ministério dos Transportes alterou o
contrato de adesão para passar a cobrar tarifa portuária.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1047 de 13/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O Supremo entendeu legítima a atuação da Administração Pública, que goza da
prerrogativa de alterar unilateralmente cláusula contratual. Nas palavras da eminente
Ministra Carmen Lucia, relatora do processo:
“O contrato administrativo possui peculiaridades, e os poderes
atribuídos
à Administração Pública devem satisfazer as
necessidades coletivas, como forma de promoção dos direitos
fundamentais.
A possibilidade de alteração unilateral decorre do zelo pelo
interesse público, pressuposto essencial do contrato administrativo.
Nada obstante, a Administra- ção deve observar os termos da lei e o
objeto do procedimento licitatório, bem como a essência do
contrato dele proveniente e a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro.”
Outro caso relevante para ser trazido trata do transporte gratuito de idosos. Em
processo movido pela Viação Cometa que, assim como outras empresas de trans- porte,
ingressaram com ação judicial para alegar rompimento do equilíbrio econômicofinanceiro diante de leis que asseguravam o transporte grauito de idosos. Dentre os
processos jukgados, trecho da ementa do processo relatado pelo Min. Celso de Mello, que
verifica a função social nesses contratos administrativos:
“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra
acórdão, que, confirmado, em sede de embargos de declaração,
pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está assim ementado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINIS- TRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO
INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ESTATUTO DO IDOSO.
GRATUIDADE E DESCONTO NO PREÇO DA PAS- SAGEM. DIREITO
FUNDAMENTAL SOCIAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
GARANTIA PRÓPRIA DE CONTRATO CELEBRADO MEDI- ANTE
LICITAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 1.
Dispõe a Constituição, no art. 5°, § 2°, que os direitos expressos não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados,
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ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte. 2. A lei pode estender os direitos fundamentais
sociais expressamente previstos na Constituição, aplicando os
princípios constitucionais pertinentes, assim como fez ao
estabelecer ‘benefício tarifário’ para os idosos no transporte coletivo
in- terestadual de passageiros. 3. O reequilíbrio econômicofinanceiro é um direito de categoria inferior e, por isso, não se pode
antepô-lo ao direito fundamental dos idosos ao transporte coletivo
gratuito ou incentivado. 4. As limitações ad- ministrativas, dentro de
limites razoáveis, estão implícitas na função social da propriedade
(‘lato sensu’). Exigir compensação sempre que a lei restringe a
potencial exploração econômica seria compelir o Estado a regular
mediante compra, regime evidentemente impraticável. 5. Não
houve limitação despro- porcional, em nome da função social do
contrato administrativo de prestação de serviço público de
transporte coletivo de passageiros (cuja finalidade é assegurar o
direito fundamental de ir e vir), aos interesses econômicos em
causa.“ (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 613831 . Relator:
Ministro
Celso
de
Mello.
Disponível
em:
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho236166/fa
ls.Acesso em: 22 jun. 2020).
Para arrematar, vale trazer duas decisões judiciais argentinas, que tratam de
equidade e boa-fé nos contratos administrativos. Essas decisões mostram um posicionamento arrojado e bem fundamentado.
O primeiro caso trata da aplicação do princípio da equidade para readequar o
ajuste contratual. Assim decidiu o Tribunal Argentino (Argentina. Sentencia. Camara de
apel. Cont. Adm. Y trib. De la ciudad aut. De bs. As., 31/8/2006):
“La equidad como manifestación funcional del conjunto de
principios genera- les del derecho tiene especial significación en el
marco de los derechos patrimoniales, y particularmente en el
ámbito de los contratos.
Es dable una aplicación en base a la equidad del órgano
jurisdiccional, ten- diente al mantenimiento de la ecuación real y/o
económica del contrato, si las especiales circunstancias de la causa
revelan que en el caso concreto, de otro modo aparece clara y
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nítidamente configurado un ejercicio antifuncional del derecho por
parte de uno de los contratantes. No resulta admisible tal aplicación
sobre la exclusiva base de una apreciación genérica a priori de
equidad.
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La facultad de adecuar el objeto de obligaciones emergentes de un
contrato fundada en equidad, puede operar tanto para reducir
como para incremen- tar la prestación originaria de cualquiera de
las partes.”
O outro caso mostra o dever de agir com boa-fé imposta ao particular que contrata
com a Administração Pública (Argentina. SENTENCIA: 18 de Diciembre de 1990. Camara
nac. Apelac. En lo contencioso administrativo federal. Capital federal, ciu- dad autónoma de
buenos aires. SAIJ: FA90100201). Abaixo, um trecho da decisão do referido processo:
“El principio de buena fe impone a quien contrata con la
Administración Pública un comportamiento oportuno, diligente y
activo, antes que displicente, lo cual lo- obliga a poner de manifiesto
del modo más inmediato posible la aparición de circunstancias que,
a su juicio, impongan la modificación de cláusulas contractuales, a
fin que el órgano estatal pueda a su vez decidir si, ante la nueva
situación, conviene al interés público celebrar el contrato o dejar sin
efecto la licitación.”
5.Conclusão
A porosidade entre direito público e privado fica bem evidente nos contratos
administrativos. A Pandemia de Covid-19 coloca em cheque velhos princípios, cria novos,
e chacoalha os paradigmas que buscavam manter alheios regras de contratação de
direitos privado e administrativo. Aliás, a premissa de que o direito estatal é oposto ao
direito privado é falsa, inconveniente e perigosa. Para exemplificar, basta olhar o regime
jurídico aplicável às empresas estatais e a faculdade conferida à Administração direta do
Estado para celebrar contratos regidos pelo direito privado.
O direito administrativo é um direito do interesse público.247 E, segundo Celso
Antonio Bandeira de Mello, o interesse público reflete a dimensão pública dos interesses
individuais, sem que isso o dissocie dos interesses dos indivíduos. Para o ilustre jurista, o
247 Cf. SUNDFELD, 2017, p. 136.

595

www.conteudojuridico.com.br

interesse público “só se justifica na medida em que se constitui em veículo de realização
dos interesses das partes que o integram no presente e das que o integrarão no futuro“.248
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Sendo assim, a interseção entre as normas de direito público e de direito privado
no contrato administrativo é uma decorrência lógica do sistema jurídico para lhes atribuir
características peculiares que os tornem condizentes com o interesse público que os
formou.
Os princípios comuns e os princípios colidentes dos contratos privados e administrativos mostram a evolução da atuação estatal e do direito positivo no sentido de
socializar os ajustes contratuais dentro do contexto econômico que a política administrativa entende convenientes para a persecução do interesse público.
Assim como os contratos privados sofreram alterações drásticas nos princípios que
lhe são aplicáveis e uma grande relativização de antigos valores absolutos como pacta
sunt servanda e lex inter partes, os contratos administrativos deixaram de ser um
instrumento de opressão completamente apartado da realidade do regime privado. Cada
vez mais os institutos criam vasos comunicantes para servir os interesses da comunidade.
Para a aplicação correta dos princípios aos contratos administrativos e para
assegurar a integridade do direito, a interpretação dos contratos depende de um
exercício racional e objetivo para diferenciar o que são atos de política administrativa
(sem que a intervenção judicial se proponha a controlar a conveniência e oportunidade da
atuação administrativa), aquilo que deve ser perseguido pela Administração Pública em
conjunto com os particulares na execução dos contratos administrativos e aquilo que
deve ser descentralizado pelo Estado para que os particulares possam atuar, em
consonância com as necessidades sociais.
E para que os princípios aplicáveis aos contratos administrativos não se tornem
armas de preguiçosos e espertos, urge impor, a quem os emprega, o ônus de verificar se a
questão é de sua competência (por ex: determinar política tarifária com base no princípio
da dignidade da pessoa humana é tarefa do judiciário?) e o ônus de fundamentar a sua
competência. Como observado por Carlos Ari Sundfeld, os juízes que julgarem com base
em princípios excederem função regulatória e, por tal motivo, não podem fazê-lo
superficialmente. E devem buscar sopesar princípios constitucionais sempre dando
prevalência à vida, e à boa-fé.A decisão deve trazer a regra que decorre do princípio
aplicado de forma clara e precisa, da mesma forma e com o mesmo rigor que um regulador
elabora um regulamento, caso contrário, alerta o renomado jurista:
248 Cf. MELLO, 2010, p. 61.
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“Em suma, é preciso que o Judiciário, transformado em regulador,
comporte-se como tal, com todos os ônus que isso envolve. Do
contrário teremos decisões puramente arbitrárias, construídas de
modo voluntarista, gerando uma juris- prudência capaz de flutuar
ao sabor das intuições e dos azares - em resumo: pura feitiçaria.
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É preciso insistir nisto: citar múltiplos, belos e vagor princípios,
transcrever páginas e páginas de elogios a eles, manifestar
propósitos generosos, nada disso é motivar: é soltar fumaça.“
(SUNDFELD, 2017, p. 229)
Por fim, admitindo que tais princípios sejam mandados de otimização (na linha do
ensinamento de Robert Alexy249) e que as decisões judiciais (ou arbitrais, conforme o
caso), construirão uma nova regra subsumida ao caso concreto, assim como a intervenção
do Estado na ordem econômica e a dinâmica das suas relações com os particulares devem
ser observadas atentamente para garantir a satisfação do interesse público, também
devemos focar no comportamento do judiciário ao tentar aplicar os princípios que regem
os contratos administrativos para garantir a perfeita adequação dos arranjos contratuais
que verdadeiramente instrumentalizam o desenvolvimento econômico e social do país.
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