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Após o Ministro da Economia, Paulo Guedes, falar que a "nova CPMF" de m....
seria a melhor solução apresentada até o momento como um dos eixos da tão
sonhada reforma tributária brasileira, ouso trazer uma reflexão e uma sugestão para
início de uma boa e justa mudança no arcabouço tributário.
Diante das últimas especulações criadas pelo atual governo e tantos outros
anteriores, que de alguma forma já tentaram, através de diversos meios, estratégias
tributárias para sentir a reação do mercado, sempre negativa diante de mudanças
tributarias, pois alteram o bom sistema que, hoje, servem a essas empresas
especulativas. E como sempre também, acompanhada de entraves políticos e
empresariais.
Os estrategistas da reforma tributária sempre querem sentir um pouco o que
funcionaria ou não em eventuais alterações nos impostos e, consequentemente, no
bolso das pessoas físicas e jurídicas. Mas não levam em consideração o
desequilibrado e obsoleto sistema que temos.
Especulação é o que não falta na atual equipe econômica.
Importante lembrar que a nossa base do sistema tributário é a mesma desde
a década de 1960, época do Código Tributário Nacional. Ou seja, defasado, distorcido
e antiquado.
Enquanto criamos obstáculos, grande parte dos países desenvolvidos
modernizaram não só a forma de tributação, mas a maneira como lidam com as
matrizes tributárias e com o avanço da capacidade tecnológica de se cobrar e
fiscalizar os tributos.
É cristalino que precisamos de uma ampla reforma tributária, ambientada e
correspondente ao mundo atual. Uma reforma segura e eficiente, com poucas
exceções e benefícios, que acompanhe a modernidade tecnológica e que não
atrapalhe o ambiente de negócios.
Não existe sistema tributário no mundo que seja perfeito, mas o nosso está
muito longe de ser, no mínimo, bom. Temos opiniões distintas dos especialistas em
5
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relação a qual melhor maneira de se arrecadar e em tributar o consumo, a renda, o
patrimônio.
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Cada qual com suas razões e analises críticas, mas em uma coisa todos
concordam: é necessário readequar e, por assim dizer, adaptar o sistema a realidade
econômica e social. Não é fazer justiça social com os tributos, mas sim conciliar a
carga tributária a ser mais condizente com quem ganha e consome mais. Equilíbrio
é difícil, mas dá para fazer e melhorar muito.
Vamos ser realistas e objetivos, pensar que não agradaremos a todos e, ao
longo do caminho, aparar as dificuldades, os erros, que com certeza serão cometidos
e achar de uma vez, saídas para destravar essa longa tortura.
Importante ressaltar, agora falo como contador, que devemos nos preocupar
muito mais em detalhar as despesas do que dificultar o faturamento. Verifique
qualquer balanço de empresa, a demonstração de resultado tem uma riqueza em
detalhes nas despesas, as notas explicativas dos gastos, como a empresa utilizou seus
recursos, onde aplicou, suas práticas de custos, etc. Olhe para a mesma
demonstração em relação as receitas. Simples e objetiva.
Agora, traga isso ao mundo tributário. Arrecadação clara e unificada. O
problema do nosso país não está na receita, mas sim na máquina administrativa e de
gastos públicos. Os detalhes, as exceções, os benefícios e os controles estão na
despesa!
A reforma, portanto, deve começar pela junção e simplificação dos impostos,
com uma arrecadação mais coerente, eficiente e literal. Tributar uma parcela maior
da renda de acordo com a capacidade de cada contribuinte. Esse seja talvez o início
de tudo. Redistribuição da carga tributária, uma redemocratização de nosso sistema
tributário, mas a princípio tentando manter o mesmo nível de arrecadação atual.
A reforma tributária não deve começar com a preocupação de aumentar ou
diminuir a carga.
Atualmente, ela representa 1/3 do PIB, mas está dentro da média mundial
segundo avaliação da OCDE. É pesado, sem dúvida. E um Estado que gasta como o
nosso, mais a frente, com uma ampla reforma administrativa, mais enxuto e eficiente,
é possível pensar no compasso da redução de impostos que todos gostaríamos de
ter.
O desafio que gostaria de lançar aos políticos, que querem realmente que a
reforma aconteça, para acabar com os privilégios dos mais ricos e, de uma vez por
todas, equilibrar e redemocratizar a cobrança de imposto nesse país. Com certeza,
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bem pensada, estudada e aprimorada será melhor que a da equipe de governo.
Guedes, Me prove o contrário.
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RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso visa abordar sobre a imunidade
parlamentar, descrevendo sobre os aspectos históricos e os seus tipos, mas
destacando acerca da imunidade material dos parlamentares e os seus limites. A
prerrogativa da inviolabilidade parlamentar garantida pela Carta Magna, assegura
que o deputado ou senador possa se manifestar livremente, sem ser
responsabilizado civilmente e criminalmente por seus atos, asseverando a
independência do Poder Legislativo dos demais poderes. Dessa forma, a intenção do
trabalho é expor os limites da inviolabilidade, uma vez que a prerrogativa dos
parlamentares não é absoluta. Em consequência, será apresentado que o
parlamentar pode ser responsabilizado na esfera cível e penal. Além do mais, será
ressaltado também, que a imunidade só é válida quando preenche os requisitos
necessários. É imperioso salientar, que o trabalho tem por base a Constituição
Federal, a doutrina e os posicionamentos dos Tribunais Superiores. Por fim, será
apresentado casos concretos dos limites da inviolabilidade material impostos pela
jurisprudência.
PALAVRAS-CHAVE: Imunidade Material. Prerrogativa. Inviolabilidade Parlamentar.
ABSTRACT: The final course work aims to address parliamentary immunity,
describing historical aspects and their types, but highlighting the material immunity
of parliamentarians and their limits. The prerogative of parliamentary inviolability
guaranteed by the Constitution, ensures that the deputy or senator can manifest
freely, without being held civilly and criminally responsible for his acts, asserting the
independence of the Legislative Power from other powers. Thus, the intention of the
work is to expose the limits of inviolability, since the parliamentarians' prerogative is
not absolute. Consequently, it will be presented that the parliamentarian can be held
responsible in the civil and criminal sphere. In addition, it will also be emphasized
that immunity is only valid when it fulfills the necessary requirements. It is imperative
to emphasize that the work is based on the Federal Constitution, the doctrine and
the positions of the Superior Courts. Finally, concrete cases of the limits of material
inviolability imposed by jurisprudence will be presented.
KEYWORDS: Material immunity. Prerogative. Parliamentary Inviolability.
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INTRODUÇÃO
A imunidade parlamentar prevista na Lei Maior, nos artigos 53 ao 56,
descrevem que o deputado ou senador possuem prerrogativas para exercer sua
função, sem que ocorra a interferência do Poder Executivo ou Judiciário. Neste
trabalho, será abordado sobre os seus aspectos históricos e os seus tipos, dando
ênfase na imunidade material.
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A garantia constitucional da imunidade parlamentar é dividida em duas, isto
é, a imunidade material e a formal. Em suma, a imunidade material ou inviolabilidade
parlamentar, garante a livre manifestação do parlamentar por sua opinião, palavra
ou voto, sem ser responsabilizado civilmente e penalmente. Já na imunidade formal,
impossibilita que o deputado ou senador seja preso, desde a expedição da
diplomação, além de poder sustar a ação penal durante o período mandatário.
A inviolabilidade parlamentar, nos últimos anos, ganhou destaques nos
noticiários, tendo em vista, que os deputados e senadores discursavam de forma
agressiva, onde ofendiam diversas pessoas. Dessa forma, esse tema foi bastante
criticado pela sociedade, onde se questionava se possuía limites aos parlamentares.
Em decorrência disso, o Poder Judiciário se pronunciou para atestar que a
prerrogativa do parlamentar, ou seja, a imunidade material, não é uma garantia
absoluta. Com esse posicionamento, foi estabelecido limites para que os
congressistas usem sua prerrogativa como uma garantia constitucional e não como
uma vantagem pessoal.
Desse modo, por meio de pesquisas em artigos, doutrinas e principalmente
das decisões dos Tribunais Superiores, o presente trabalho apresentará,
principalmente, quais são os limites impostos aos parlamentares, demonstrando as
responsabilizações quando estes excedem em seus atos. Além disso, será apontado
alguns casos concretos de discursos ofensivos de parlamentares.
1 A IMUNIDADE PARLAMENTAR
A Constituição Federal prevê aos membros do Legislativo diversas
prerrogativas, dentre as quais, há a imunidade parlamentar. Com essa imunidade, o
parlamentar no exercício de sua função possui a garantia de exercer sua atividade
sem violação ou abuso por parte de outros poderes, assegurando a independência
do Poder Legislativo.
A imunidade parlamentar é definida por Pedro Lenza (2019, p. 613) como:

9
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(...) prerrogativas inerentes à função parlamentar, garantidoras
do exercício do mandato, com plena liberdade. Não se trata de
direito pessoal ou subjetivo do Parlamentar, na medida em que,
como se disse, decorre do efetivo exercício da função
parlamentar.
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Assim, como se constata, a imunidade parlamentar é uma prerrogativa e não
um privilégio, já que a imunidade decorre da função desempenhada e o privilégio
satisfaz um interesse pessoal.
De início, devemos tecer um breve comentário sobre seus aspectos históricos,
a fim de compreendermos melhor sobre as imunidades parlamentares.
1.1 Aspectos históricos
A imunidade parlamentar teve sua origem na Inglaterra, no século XVII, onde
a Constituição Inglesa garantiu aos seus parlamentares a liberdade de opinião e
expressão, como também, a imunidade de prisão arbitrária. Com essa revolução, a
imunidade parlamentar se estendeu aos demais países do mundo.
No Brasil, as imunidades surgiram na Constituição Imperial de 1824, a qual
previa que os membros do Poder Legislativo tinham inviolabilidade por seus atos
realizados durante o exercício de suas funções. A partir dessa inovação, as
constituições posteriores reproduziram a imunidade parlamentar, até chegar na
atual.
Na Constituição Imperial de 1824, além da inviolabilidade material, havia também, a
imunidade formal, sendo permitido a prisão somente em caso de flagrante delito. Na
Constituição de 1891, a novidade ficou com a possibilidade de o parlamentar
processado renunciar sua imunidade.
Com a Constituição de 1934, a imunidade material e a formal permaneceram,
porém, houve mais inovações, de modo que a imunidade era extensiva ao suplente
imediato do deputado ou senador, bem como o parlamentar ficava sujeito às leis e
obrigações militares, quando fosse incorporados às forças armadas, em tempo de
guerra.
Na Constituição de 1937, previa a imunidade parlamentar, mas não era
respeitada. Já na Constituição de 1946, estabeleceu um prazo de 48 horas para que
a Casa Legislativa autorizasse a prisão do congressista.
Já com a promulgação da Constituição de 1967, a imunidade material sofreu
restrição com as emendas constitucionais. Na primeira alteração, os parlamentares
10
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não possuíam a inviolabilidade quando cometiam crimes contra a honra em suas
manifestações. Na segunda alteração, a inviolabilidade ficou restrita somente quando
houvesse crimes contra a Segurança Nacional.
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Na redação original da Constituição de 1988, no caput do art. 53, constava o
seguinte: “Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e
votos.” Já com a Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, a qual
alterou a redação do referido artigo, o caput ficou da seguinte forma: “Os Deputados
e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos.”
Desde da Constituição Imperial, foi reconhecido a independência do Poder
Legislativo dos demais poderes, em consonância com a teoria da separação dos
poderes, a qual o Brasil adotou em suas constituições e permaneceu até hoje. Na
Carta Magna, fica evidenciado a independências dos poderes, no art. 2º, onde diz
que “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.”
1.2. Espécies de imunidade
As imunidades conferidas aos parlamentares constam dos artigos 53 ao 56 da
Constituição Federal, onde elas se dividem em dois tipos: a imunidade material e a
imunidade formal.
Nas palavras de Alexandre de Moraes (2003, p. 316), em sua obra sobre Direito
Constitucional, diz que:
As imunidades são garantias funcionais, normalmente divididas
em material e formal, são admitidas nas Constituições para o
livre desempenho do ofício dos membros do Poder Legislativo
e para evitar desfalques na integração do respectivo quorum
necessário para deliberação.
1.2.1 Imunidade material
A imunidade material ou a inviolabilidade parlamentar, garante aos
parlamentares a inviolabilidade por expressar suas opiniões, palavras e votos,
conforme o caput do art. 53, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar, que essa
inviolabilidade é assegurada ao político em razão de sua função, durante o seu
mandato.
Dessa maneira, o Supremo Tribunal Federal esclarece que:
11
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A imunidade parlamentar material só protege o congressista
nos atos, palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do
ofício congressual. São passíveis dessa tutela jurídicoconstitucional apenas os comportamentos parlamentares cuja
prática seja imputável ao exercício do mandato legislativo. (Inq.
510, Rel. Ministro Celso de Mello, Plenário, j. 01/02/1991).
A propósito, caso o parlamentar esteja fora do Congresso Nacional, mas
exercendo sua função, essa regra continua, pois poderá proferir seus
pronunciamentos, sem ser responsabilizado civilmente ou criminalmente.
Nesse passo, segundo o Supremo Tribunal Federal:
(...) a inviolabilidade alcança toda manifestação do congressista
onde se possa identificar um laço de implicação recíproca entre
o ato praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato,
e a qualidade de mandatário político do agente. (RE 210.917,
Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 12/08/1998; AI
493.632-AgR, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, j.
13/11/2007).
Vale lembrar, que na redação anterior do caput do art. 53, não possuíam as
expressões “civil e criminalmente” e “por ‘quaisquer’ de suas opiniões…”, que foi
incluída com a EC nº 35/2001, contudo, a doutrina e a jurisprudência, já reconheciam
a amplitude da responsabilidade civil e criminal aos parlamentares, como também,
entendiam que a imunidade material alcançava todos os seus atos praticados.
Percebe-se, que com a reforma do art. 53, foi positivado o posicionamento
doutrinário e jurisprudencial, entretanto, a imunidade vai além da exclusão da
responsabilidade civil e criminal, ela abrange também a responsabilidade disciplinar
e a política, melhor dizendo, trata-se de uma imunidade “geral”, mas, desde que
esteja relacionado com a função do parlamentar.
A imunidade material permite que o congressista possa emitir sua opinião,
palavra ou voto no Congresso Nacional, sem sofrer algum tipo de sanção, essa
imunidade se estende para fora da Casa Legislativa, mas desde que essas
manifestações estejam conexas ao exercício de sua função parlamentar.
Nesse ponto, o STF deixou bem claro, vejamos:
(...) não se estende ao congressista, quando, na condição de
candidato a qualquer cargo eletivo, vem a ofender, moralmente,
a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros candidatos, em
12
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pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente
eleitoral, que não guarda qualquer conexão com o exercício das
funções congressuais. (Inq. 1.400 QO, Rel. Ministro Celso de
Mello, Plenário, j. 04/12/2002; AI 657.235, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010).
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Além disso, a imunidade material não se estende às pessoas que não exercem
mais o mandato parlamentar, tendo em vista, que o STF mudou seu posicionamento
e cancelou a Súmula 394, a qual dava aos congressistas, após ter encerrado os seus
respectivos mandatos, a continuação da prerrogativa.
Em suma, a inviolabilidade parlamentar é uma prerrogativa concedida ao
deputado ou senador para que possa ter a liberdade de se expressar, seja dentro do
Congresso ou não, sem que ocorra algum tipo de responsabilidade, desde que tenha
relação com atividade parlamentar.
1.2.2 Imunidade formal
A imunidade formal ou processual garante ao parlamentar a impossibilidade
de ser preso e de ser instaurado processo criminal. Posto que a imunidade relativa à
prisão consta no § 2º do art. 53, e sobre a imunidade relativa ao processo se encontra
no § 3º do mesmo dispositivo, in verbis:
Art. 53.
(...)
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime
inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de
vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por
crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal
dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido
político nela representado e pelo voto da maioria de seus
membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da
ação.
(...)
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Conforme o exposto, a partir da diplomação, que é um ato realizado pela
Justiça Eleitoral, atestando que ao candidato foi eleito, o parlamentar já possui a
garantia de não ser preso, porém poderá ser preso em caso de flagrante de crime
inafiançável, mas, mesmo nesse caso, dependerá de uma votação da respectiva Casa
do parlamentar.
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Corroborando, o STF já se posicionou sobre a prisão dos parlamentares:
(...) o estado de relativa incoercibilidade pessoal dos
congressistas (freedom from arrest), que só poderão sofrer
prisão provisória ou cautelar numa única e singular hipótese:
situação de flagrância em crime inafiançável. (Inq. 510, Rel.
Ministro Celso de Mello, Plenário, j. 01/02/1991).
Nessa vereda, o deputado e o senador não poderão ser presos, desde a
diplomação até o término de seus respectivos mandatos.
Sobre a imunidade relativa ao processo, o parlamentar poderá ter o seu
processo criminal interrompido, desde que o crime ocorra depois da diplomação,
sendo que a denúncia seja recebida pelo STF, onde informará à respectiva Casa, a
qual por iniciativa de partido político nela representado vote para aprovar a
interrupção da ação penal.
Além do mais, a Casa Legislativa terá 45 dias, improrrogável, para analisar o
caso da suspensão da ação penal, alerta-se que essa interrupção suspende o prazo
prescricional e só dura no período do mandato do Deputado ou Senador.
Vale ressaltar que, antes da Emenda Constitucional nº 35/2001, o Supremo
precisava de autorização para receber o processo criminal do parlamentar de sua
respectiva Casa Legislativa, já com a emenda, os processos são recebidos
diretamente ao STF, contudo, deve somente comunicar o fato à Casa do congressista
processado.
É imperioso destacar, que essa imunidade formal processual só é assegurada
quando o processo iniciar depois da diplomação do deputado ou senador. Outro
ponto importante, essa imunidade não impede abertura de inquérito policial contra
o parlamentar.
2 OS LIMITES DA INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR
Após a análise inicial, agora vamos tratar sobre os limites impostos aos
parlamentares, focando somente na imunidade material, que é o cerne do presente
trabalho.
14
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Assim, importa dizer que a inviolabilidade parlamentar só terá sua
aplicabilidade quando o ato tiver relacionado com a função do congressista durante
o seu mandato. Porém, essa inviolabilidade não é absoluta, pois devemos lembrar
que a liberdade de expressão possui limites, sendo assim, o Deputado ou Senador
não poderá expressar tudo o que pensa, uma vez que se extrapolar, pode estar
cometendo um crime.
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Como já citado, a imunidade parlamentar assegura ao Poder Legislativo a
independência frente aos demais poderes. Dessa forma, essa imunidade é uma
prerrogativa e não um privilégio do parlamentar, assim, não poderá utilizá-la como
um meio de impunidade, anulando sua responsabilidade civil ou criminal.
Diante do exposto, serão apresentados a seguir, alguns casos concretos onde
comprovam que a imunidade material possui limites, não protegendo o parlamentar
em suas manifestações abusivas.
2.1 Wladimir Costa
O ex-deputado federal Wladimir Costa, o qual exerceu quatro mandatos
consecutivos, no período de 2003 até 2019, utilizou seu direito de se manifestar como
qualquer outro parlamentar, porém excedeu os seus limites, transformando os seus
discursos em ofensas, atacando diversas pessoas.
No ano de 2006, o ex-prefeito de Belém, Edmilson Brito, apresentou uma
queixa crime de difamação e injúria contra Wladimir, na época, o ex-parlamentar
utilizou seu programa de TV para fazer diversas acusações sem provas contra
Edmilson. Além disso, ele realizou diversas declarações ofensivas ao político Ademir
Andrade, como “Nem para ser gay você serve”. Com isso, Wladimir respondeu por
duas ações, a Ação Penal nº 415 e a nº 474, porém, apesar de ser considerado
culpado pelo STF, ele foi absolvido nos dois casos, já que houve a prescrição da
pretensão punitiva, como se observa nas ementas:
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO DECURSO DE PRAZO
SUPERIOR A QUATRO ANOS A CONTAR DA DATA DO
RECEBIMENTO DA QUEIXA.
(...) Mesmo aplicando-se a causa de aumento de 1/3 (um terço),
nos termos do art. 141, II, do Código Penal, ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva, em 23/03/2010, pelo decurso de prazo
superior a quatro anos, a partir da data do recebimento da
queixa, que serve como março interruptivo (art. 109, V c/c art.
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117, I, do CP). Assim, na linha do pronunciamento da
Procuradoria Geral da República, declaro extinta a punibilidade,
nos termos do art. 107, IV do Código Penal. (...) (AP 415 PA, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2013).
QUEIXA-CRIME. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE IMUNIDADE PARLAMENTAR E
LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA CRÍTICA POLÍTICA: INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE DIFAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE INJÚRIA. AÇÃO
PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. (...) 2. Ofensas proferidas que exorbitam os limites da crítica
política: publicações contra a honra divulgadas na imprensa
podem constituir abuso do direito à manifestação de
pensamento, passível de exame pelo Poder Judiciário nas
esferas cível e penal. 3. (...) 5. Crime de injúria: lapso temporal
superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a
presente data: prescrição da pretensão punitiva do Estado. 6.
Ação penal julgada improcedente. (AP 474 DF, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 12/09/2012).
Já no ano de 2013, o STF recebeu a queixa-crime contra Wladimir, nesse caso,
a vítima do crime contra honra foi outro ex-prefeito - Antônio Elias. O caso ocorreu
em 2010, quando, em uma entrevista para a rádio local, proferiu diversas declarações
denegrindo a imagem de Antônio Elias. Na decisão do Inquérito nº 2.915/PA, o
plenário do STF reafirmou que a imunidade material não é absoluta, vejamos:
PENAL. INQUÉRITO. CRIME CONTRA A HONRA: CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES PROFERIDAS EM PROGRAMA
RADIOFÔNICO POR PARLAMENTAR FEDERAL. IMUNIDADE.
INEXISTÊNCIA. QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO.
1. (...) 5. Imunidade parlamentar. Inexistência, quando não se
verificar liame entre o fato apontado como crime contra a honra
e o exercício do mandato parlamentar pelo ofensor. Os atos
praticados em local distinto do recinto do Parlamento escapam
à proteção absoluta da imunidade, que abarca apenas
manifestações que guardem pertinência, por um nexo de
causalidade, com o desempenho das funções do mandato
16
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(Precedentes). (Inq. 2.915/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, j.
09/05/2013).
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Por fim, em 2017, um grupo de artistas fizeram um movimento para pressionar
os deputados para afastar o presidente, que na época era Michel Temer. Com essa
moção, Wladimir usou a tribuna da Casa para fazer diversos insultos aos artistas,
intitulados como “Ladrões vagabundos da Lei Rouanet”, em consequência, somente
no ano de 2020, a Primeira Turma do STF recebeu a queixa-crime contra Wladimir,
agora ex-deputado, pelas ofensas contra os artistas.
No voto do ministro Luís Barroso, informou as declarações que são realizadas
dentro do Congresso, não possui uma imunidade plena, vejamos:
DIREITO CONSTITUCIONAL. QUEIXA-CRIME. IMUNIDADE
PARLAMENTAR. LIMITES. CRIMES CONTRA A HONRA.
1. (...) 4. O Parlamento é o local por excelência para o livre
mercado de ideias - não para o livre mercado de ofensas. A
liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que
vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém
pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem
vinculação com a função agredir a dignidade alheia ou difundir
discursos de ódio, violência e discriminação. (Petição 7.174/DF,
Voto-Vista Min. Luís Barroso, Primeira Turma).
2.2 Eder Mauro
Em 2015, o parlamentar Eder Mauro, publicou em uma rede social, um vídeo
denegrindo a imagem de Jean Wyllys, deputado federal na ocasião. Entretanto, esse
vídeo foi manipulado, as imagens mostravam que o ex-deputado se manifestava de
forma racista e preconceituosa. Esse ato de Eder Mauro, resultou em uma Ação Penal
nº 1.021/DF, sendo condenado pela Primeira Turma do STF, em uma pena de um ano
de detenção.
Nessa situação, o parlamentar tentou utilizar a sua prerrogativa de imunidade
material, porém, a Procuradoria-Geral da República sustentou que “a conduta de
produzir material difamatório não se enquadra no contexto de opiniões, palavras e
votos proferidos por um parlamentar”. Nesse mesmo sentido, a Primeira Turma
afastou a inviolabilidade parlamentar e condenou o deputado federal, vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE
DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
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INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME REJEITADA. IMUNIDADE
PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO
EDITADO MEDIANTE CORTES, ATRIBUINDO-LHE CONTEÚDO
RACISTA INEXISTENTE NA FALA ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS
DIFFAMANDI. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE.
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2. (...)
(b) A imunidade parlamentar exige, para sua incidência, que o
ato incriminado tenha sido praticado in officio ou propter
officio. Os atos delituosos praticados fora do recinto do
parlamento e desvinculados do exercício da função não se
encontram ao abrigo da imunidade material. (...)
(c) A veiculação dolosa de vídeo com conteúdo fraudulento,
para fins difamatórios, conferindo ampla divulgação (rede
social) a conteúdo sabidamente falso, não encontra abrigo na
nobre garantia constitucional da imunidade parlamentar… (AP
1.021/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/08/2020).
Sobre as publicações em redes sociais, o ministro do STF, Celso de Mello,
decidiu que o parlamentar possui a prerrogativa da imunidade material, desde que
tenha nexo com sua função e que não extrapole os limites. No caso do deputado
Eder, a sua publicação não teve nenhuma relação com a sua função de parlamentar,
além de que houve a vontade de difamar outra pessoa.
2.3 Jandira Feghali
Ainda sobre as redes sociais, em 2015, a deputada federal Jandira Feghali,
utilizou seu twitter para publicar uma mensagem direcionado ao senador Aécio
Neves. Por conseguinte, Aécio se sentiu ofendido e entrou com pedido de processo
penal (Petição nº 5.875) contra a deputada.
O ministro Celso de Mello, relator, arquivou o pedido do senador. Na decisão,
o ministro frisou que a manifestação por meio das redes sociais é abrangida pela
imunidade parlamentar instituída pela Constituição Federal. Além disso, ele reforçou
que a prerrogativa da imunidade do congressista não é exclusiva somente na Casa
Legislativa, não obstante, enfatizou que deve ter nexo com atividade parlamentarista,
como consta na ementa a seguir:
QUEIXA-CRIME.
MANIFESTAÇÃO
DE
PARLAMENTAR
VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
18
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(“TWITTER”). IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART.
53, “CAPUT”). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL.
TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS
OPINIÕES,
PALAVRAS
E
PRONUNCIAMENTOS
DO
CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO “LOCUS” (ÂMBITO
ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS
MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO
DO MANDATO REPRESENTATIVO. O “TELOS” DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE
QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA
PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA
EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA. DOUTRINA.
PRECEDENTES.
INADMISSIBILIDADE,
NO
CASO,
DA
PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A
HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE
AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. PARECER
DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO “CUSTOS
LEGIS”, PELA EXTINÇÃO DA “PERSECUTIO CRIMINIS”.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA PEÇA
ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O
RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A
CONTROVÉRSIA JURÍDICA. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA
QUE
O
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
DELEGOU,
VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º).
INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA
DELEGAÇÃO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO
PENAL. (Pet. 5.875/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/06/2016).
No caso concreto, o ministro apontou que Jandira, ao se manifestar em um
meio de comunicação social, gozou da sua garantia constitucional da imunidade
material, uma vez que a sua publicação havia conexão com sua atividade de
deputada.
2.4 Jair Bolsonaro
O caso mais notório, foi quando Jair Messias Bolsonaro, ex-deputado federal
e atual presidente do Brasil, em uma entrevista no Congresso Nacional, proferiu a
seguinte frase para a deputada Maria do Rosária: “não merece ser estuprada”. Com
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essa declaração, Bolsonaro foi alvo de várias ações para que fosse responsabilizado
civilmente e criminalmente.
A deputada entrou com uma ação pedindo danos morais, onde Bolsonaro foi
condenado na primeira e segunda instância. Após recurso no STJ, a Terceira Turma,
no Recurso Especial nº 1.642.310/DF, confirmou a decisão de condenar Jair Bolsonaro
por danos morais, bem como de se retratar publicamente em suas redes sociais. A
relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, ratificou que a imunidade parlamentar
não é uma garantia absoluta, sendo totalmente inaplicável quando ocorre crimes
contra a honra.
CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ATOS PRATICADOS POR DEPUTADO
FEDERAL. OFENSAS VEICULADAS PELA IMPRENSA E POR
APLICAÇÕES DE INTERNET. IMUNIDADE PARLAMENTAR.
ALCANCE DE LIMITAÇÕES. ATOS PRATICADOS EM FUNÇÃO DO
MANDATO LEGISLATIVO. NÃO ABRANGÊNCIA DE OFENSAS
PESSOAIS. VIOLÊNCIA À MULHER. INTIMIDAÇÃO E REDUÇÃO
DA DIGNIDADE SEXUAL FEMININA DA RECORRIDA.
1. (...) 5. A imunidade parlamentar não é absoluta, pois, conforme
jurisprudência do STF, “a inviolabilidade dos Deputados Federais
e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53
da Constituição da Republica, é inaplicável a crimes contra a
honra cometidos em situação que não guarda liame com o
exercício do mandato”. (REsp 1.642.310 - DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 14/08/2017).
A ministra Nancy destacou também que a imunidade parlamentar é só uma
garantia constitucional e não um privilégio, além disso, o fato de se manifestar no
recinto da Casa Legislativa não afasta a inviolabilidade parlamentar.
No mesmo caso, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia pelo
crime de incitação ao crime (Inquérito nº 3.932 DF) e a deputada ofereceu uma
queixa-crime por injúria (Petição nº 5.243 DF). A Primeira Turma do STF recebeu a
denúncia contra Bolsonaro.
O relator ministro Luiz Fux destacou que “a entrevista concedida a veículo de
imprensa não atrai a imunidade parlamentar, porquanto as manifestações se revelam
estranhas ao exercício do mandato legislativo”. Na decisão, os ministros citaram o
posicionamento pacificado pela Corte de que as manifestações dos parlamentares
devem ter nexo com sua função.
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Impende destacar, que não se aplica a imunidade parlamentar quando houver
crimes contra a honra, conforme o Supremo já se posicionou:
CRIME CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. OFENSAS
IRROGADAS QUE NÃO GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO
MANDATO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA REGRA DO
ART. 53 DA CF (...)
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1. A inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por
opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da
Republica, é inaplicável a crimes contra honra cometidos em
situação que não guarda liame com o exercício do mandato.
(Inq. 3.438, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j.
10/02/2015).
Portanto, existem limites na imunidade material, a fim de evitar que
parlamentares façam abusos em suas manifestações que possam ferir a honra de
outrem.
CONCLUSÃO
O Poder Legislativo concedeu a prerrogativa da imunidade aos seus membros,
onde o parlamentar pode atuar livremente na sua função, garantindo o princípio da
separação dos poderes. A imunidade parlamentar é dividida em duas: a imunidade
material e a imunidade formal. Na imunidade material ou inviolabilidade parlamentar
permite que o congressista possa exprimir sua opinião, palavra e voto, sem sofrer
sanção. Por outro lado, na imunidade formal, impossibilita que o parlamentar seja
preso, desde a expedição do diploma.
A inviolabilidade parlamentar que consta na Carta Magna não possui um
limite, permitindo que os deputados e senadores fizesse o uso de sua prerrogativa
sem controle por parte do Poder Judiciário, entretanto, quando ocorreu diversos
abusos de opiniões, palavras e votos, o Supremo Tribunal Federal precisou se
posicionar sobre a questão, atestando que essa prerrogativa concedida pela
Constituição não é absoluta.
Com o posicionamento do STF, a garantia de imunidade material do
parlamentar não se extinguiu, porém passou até um limite, independente do lugar
que o parlamentar se encontre, seja dentro ou fora da Casa Legislativa, seja
concedendo uma entrevista, seja comentando nas redes sociais, a imunidade
material possui um limite.
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O posicionamento do Poder Judiciário foi essencial para limitar a imunidade
material, pois quando o parlamentar abusava em sua opinião, palavra ou voto,
invocava a sua prerrogativa da imunidade para se defender, entretanto, a sua
manifestação não tinha nenhuma relação com a função que exercia, como também
havia ofensas que atingia a honra do indivíduo.
Para que fique concretizado a inviolabilidade material, o congressista quando
se manifestar, seja através de opinião, palavra ou voto, precisa estar relacionado com
a sua função, durante o seu período de mandato. A extrapolação desse ato pode
acarretar na quebra da inviolabilidade.
Quando um parlamentar for opinar, deverá se atentar para que sua opinião
esteja relacionada com a sua função de parlamentar, seja durante o seu mandato, e
que não seja uma ofensa, dado que essa ofensa possa se tornar um crime contra a
honra. Dessa maneira, o parlamentar que não seguir esses “requisitos”, não poderá
se beneficiar da imunidade parlamentar.
Portanto, a imunidade material garante uma ampla liberdade de expressão ao
parlamentar, como preconiza a Carta Magna, mas não estabeleceu nenhum limite,
em consequência, houve abuso por parte dos parlamentares utilizando de forma
errônea essa inviolabilidade. Com isso, coube ao Supremo estabelecer esses limites,
a fim de garantir que a imunidade material seja uma prerrogativa e não um privilégio
pessoal.
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(Orientadora) 1
RESUMO: O presente estudo possui o seguinte objetivo: Analisar o princípio da Boafé como parte do Ordenamento Jurídico Brasileiro da forma como foi estabelecido
no Código Civil e sua contribuição para o mesmo princípio estabelecido no Código
de Defesa do Consumidor. O estudo visa expor a ação ou omissão entre contratado
e contratante medite a uma relação contratual, que por entre si e de comum e
vontade das partes rege o princípio da boa-fé, norteado pelo Direito do Civil e o
Código de Defesa do Consumidor. O estudo se justifica em virtude da repercussão e
importância do tema. Isso porque os contratantes devem observar o princípio da
boa-fé desde as negociações preliminares até a conclusão do contrato, tanto a boafé objetiva quanto a subjetiva. Para alcançar o problema proposto, foi feito um
estudo bibliográfico, analisando as doutrinas, literaturas, julgadas e legislações
referentes ao tema proposto. Em sede de conclusão, observou-se que a boa-fé impõe
às partes de qualquer relação jurídica agir, umas em relação às outras, com total
transparência.
Palavras-Chave: Boa fé. Contratos. Imóveis.
ABSTRACT: The present study has the following objective: to analyze the principle
of Good Faith as part of the Brazilian Legal Order as established in the Civil Code and
its contribution to the same principle established in the Consumer Protection Code.
The study aims to expose the action or omission between contractor and contractor
meditate on a contractual relationship, which between themselves and of common
and will of the parties governs the principle of good faith, guided by Civil Law and
the Consumer Protection Code. The study is justified due to the repercussion and
importance of the theme. This is because contractors must observe the principle of
good faith from preliminary negotiations until the conclusion of the contract, both
objective and subjective good faith. In order to achieve the proposed problem, a
bibliographic study was made, analyzing the doctrines, literature, judgments and
legislation regarding the proposed theme. I n conclusion, it was observed that good
faith is a basic principle of our legal system, which requires the parties of any legal
1 Advogada. Especialista em Direito Civil. Professora de Direito pela Faculdade Serra do Carmo (FASEC)
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relationship to act, in relation to each other, with total transparency, loyalty and
respect, living up to trust that was deposited in them.
Keywords: Good faith. Contracts. Properties.
1.INTRODUÇÃO
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O presente trabalho tem por objetivo a análise do princípio da Boa-fé com
enfoque nos contratos de compra e venda de imóveis. Uma das grandes mudanças,
se não a mais importante, trazida pelo novo Código Civil em relação aos princípios
contratuais, foi que ao se celebrar um contrato, este deverá atender a uma função
social.
No Estado Liberal, as partes envolvidas numa relação contratual eram livres
para estabelecer, de acordo com suas respectivas vontades, o conteúdo do contrato.
A liberdade contratual era quase ilimitada e as partes mais vulneráveis acabavam
sendo prejudicadas e submetidas a situações de exploração, abuso e desvantagem.
Como o contrato fazia-se lei entre as partes no liberalismo, o Estado não podia
intervir na relação contratual, por mais que houvesse um explícito desequilíbrio
contratual e uma posição de benefícios para um e onerosidade para o outro.
Ao inserir a norma do art. 421 no Código Civil de 2002, o legislador quis evitar
que esse desequilíbrio continuasse prevalecendo. A função social do contrato existe
exatamente para impor limites a liberdade contratual. O fato de um contrato ter que
atender à uma função social não exclui a sua função individual. É preciso apenas que
haja uma conciliação entre os interesses coletivos e dos envolvidos no contrato. A
função social também não existe simplesmente para beneficiar sempre a parte mais
fraca da relação contratual.
O legislador não quis estabelecer uma defesa peculiar ao mais vulnerável, e
sim, que existisse somente uma forma de se manter e conservar um equilíbrio no
contrato e que o interesse social nunca entrasse em contradição com os de alguma
parte do negócio jurídico efetuado. Se caso isso acontecesse, a liberdade contratual
praticada não teria sido plena.
O estudo visa expor a ação ou omissão entre contratado e contratante medite
a uma relação contratual, que por entre si e de comum e vontade das partes rege o
princípio da boa-fé, norteado pelo Direito do Civil e o Código de Defesa do
Consumidor.
A metodologia se dará através do levantamento de bibliográfico, aparado por
doutrinas, artigos, jurisprudência e legislações acerca do tema proposto
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2.CONTRATOS: HISTÓRICO E FUNÇÃO SOCIAL
2.1.RECORTE HISTÓRICO
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No Estado Liberal, o Código Civil de 1916 era demasiado rígido, em reflexo do
Positivismo Jurídico que prevalecia na época. O sistema jurídico criado neste
momento histórico tinha como objetivo dar à sociedade o máximo segurança jurídico
e previsibilidade possível, portanto limitava a discricionariedade do magistrado no
poder de condução e solução do litígio.
Segundo João Hora Neto (2016, p.39): “Trata-se da era da segurança, em que
não se admitia lacunas na lei, e da qual o juiz era mero artífice, um instrumento
emblemático da segurança jurídica, um aplicador autônomo do direito posto, do
direito contido no Código[...]”
O Código de 1916 era extremamente patrimonialista, ele priorizava proteger os
bens do indivíduo em detrimento dele próprio e o Estado possuía um poder mínimo
de intervenção na vida dos indivíduos, tendo os mais vulneráveis que se submeter às
condições impostas por aqueles que detinham uma vantagem econômica sobre os
outros.
Com a Revolução Industrial, o iluminismo, a Revolução Francesa, entre outras
influências, houve a passagem para o Estado social. Nele, o sistema jurídico passou
a ser mais aberto, isto é, havia uma maior flexibilidade para o juiz decidir
discricionariamente cada caso concreto da forma que considerasse mais justa “[...]
podendo-se valer de conceitos extrajurídicos ou metajurídicos auferidos da
economia, sociologia, biologia, engenharia, enfim, [...] ciências que de alguma forma
venham a colaborar para uma decisão mais justa no caso concreto” (HORA NETO,
2016, p.42).
No Estado Social, a igualdade, inicialmente formal, passa a ser material. As
diferenças e o desequilíbrio contratual presentes na vida da sociedade, passam a ser
reconhecidos. O Estado – que antes não podia intervir nas relações contratuais –
nesta fase começa a tutelar os direitos e os interesses daqueles que estão sendo
prejudicados por uma relação contratual feita com a parte contrária menos suscetível
de fragilidade, isto é, mais forte.
O caráter patrimonial do Código de 1916 foi substituído pelo caráter existencial
do Código de 2002. A nova codificação, não leva mais em consideração o patrimônio
da pessoa em relação a ela mesma. As coisas que antes não eram suficientemente
valorizadas – honra, moral, respeito – ganham maior proteção e importância do que
um bem. O Código Civil de 2002, segundo Paulo Luiz Netto Lôbo (2018, p.12):
28

www.conteudojuridico.com.br

[...] tem como paradigma a funcionalização do contrato a fins
sociais, equilibrando os interesses individuais e sociais, sendo
os fundamentos ditados pelas Constituições do Estado social
[...]. Este Estado social [...] deve ser entendido como aquele que
acrescentou à dimensão política do Estado Liberal [...] a
dimensão econômica e social, mediante limitação e controle
dos poderes econômicos e sociais privados a tutela dos mais
fracos.
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Com essa nova técnica legislativa os juízes podem julgar de forma mais
discricionária cada caso. Apesar dessa generalidade e abstração causar uma certa
insegurança jurídica, em contrapartida um sistema jurídico fechado, como no Estado
Liberal, não atenderia as mudanças constantes da sociedade. Esta viveria sob
julgamentos estritamente formais, os quais embora mantivessem a sensação de se
ter um ordenamento estável e seguro, não davam margem a possibilidade do
surgimento de novos direitos e de diferentes interpretações das normas a depender
de cada situação.
É plausível citar algumas mudanças que o CC/02 trouxe para demonstrar como
alguns abusos aos direitos dos mais vulneráveis puderam ser evitados, são exemplos
de tais modificações: a função social do contrato que impõe limites à liberdade
contratual; a lesão que passa a ser motivo de anulabilidade dos negócios jurídicos e
ainda se “[...] admite a resolução ou revisão do contrato por excessiva onerosidade
[...]” (WALD, 2016, p.5).
Desde as transformações econômicas ocorridas na década de 80, e da crise que
incidiu sob o Estado social, muitas pessoas refletem sobre uma possível transição
para um Estado pós-social. Em meio a diversos policiamentos, destaca-se a visão do
jurista Lôbo (2018, p.13), o qual acredita que essa transição não ocorreu pelo menos
no prisma jurídico. O autor, afirma que:
A crise do Estado social foi aguçada pela constatação dos
limites das receitas públicas para atendimento das demandas
sociais, cada vez mais crescentes [...] a crise situa-se na
dimensão da ordem social insatisfeita (garantia universal de
saúde, educação, segurança, previdência social, assistência aos
desamparados, sobretudo), ou do Estado providência. No que
respeita à ordem econômica [...] a crise é muito mais ideológica
que real [...]
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No contexto social atual, observa-se com maior frequência que a função
empreendedora outrora exercida pelo Estado foi substituída pela condição daquele
que vem regular atividade econômica. Em vista disso, a intervenção estatal
reguladora torna o poder jurisdicional, legislativo e administrativo cada vez mais
coeso e forte em relação a ordem econômica. É dessa regulação que surge a função
social dos contratos.
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2.2. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS
A Constituição Federal não traz explicitamente a previsão sobre a função social
do contrato, porém “[...]assim o fez de maneira obliqua, [...] quando em diversas
ocasiões se referiu à função social da propriedade (arts. 5°, XXIII, 186, 182, §2, e 170,
III), o que faz atestar [...] que a função social do contrato tem matiz constitucional”
(NETO, 2016, p.44). É importante saber que o direito como um todo sofreu uma
grande mudança coma vigência da Constituição de 1988. Muitos códigos tiveram
suas modificações baseadas na influência Constitucional e o Código Civil foi um
deles.
A discussão no tópico 2 deste trabalho abona sobre a contrariedade existente
entre dois princípios contidos no artigo 421: liberdade de contratar e a função social.
Segundo João Hora Neto (2016, p. 45): “[...] a liberdade de contratar deriva do
princípio clássico da autonomia da vontade, típico do liberalismo do século XIX, a
expressão função social decorre do ideal de Justiça Social, consectária do Estado
social”.
Na realidade, estes princípios concorrem, não são incompatíveis. É
absolutamente praticável o exercício dos dois simultaneamente. Porém, a função
social limita a liberdade de contratar até mesmo em relação ao conteúdo do contrato.
Paulo Lôbo (2018, p.17) em relação a esses princípios afirma que:
A função social surge relacionada à liberdade de contratar,
como seu limite fundamental. A Liberdade de contratar [...]
consistiu na expressão mais aguda do individualismo jurídico,
entendida [...] como o toque de especificidade do direito
privado. São dois princípios antagônicos que exigem aplicação
harmônica. No Código a função social não é simples limite
externo ou negativo mas limite positivo, além de determinação
do conteúdo da liberdade de contratar.
A função social do contrato não busca apenas satisfazer as partes nele
envolvidas como na função tradicional contratual. Como afirma Fernando de Paula
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Gomes (2018, p. 109): “[...]a função econômica não é mais o único fim do contrato
[...]”. Agora, a autonomia da vontade está restringida se não estiver em consonância
com as condições e padrões sociais.
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Os princípios que regulam a relação contratual, após a mudança para o Estado
social, foram relativizados por motivos de interesse geral da sociedade. Gomes (2018,
p. 109) diz que a “[...] função social consiste na proteção de certos interesses que
estão fora do âmbito de disposição das partes, mas que podem ser afetados pelo
contrato, chamados interesses sociais”.
Segundo Afonso da Silva (2013, p.257) em relação a esses interesses sociais:
“são prestações positivas estatais, enunciados e normas constitucionais, que
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a
realizar a igualdade de situações sociais desiguais”. Em suma, o que se busca é um
contrato baseado em preceitos constitucionais, um contrato que “[...] além de
desenvolver uma função translativa- circulatória de riquezas, também realiza um
papel social atinente à dignidade da pessoa humana e à redução das desigualdades
culturais e materiais [...]” (NETO, 2016, p.46)
O ser humano tem que ser o fundamento de tudo, por isso nos contratos deve
estar inserido o princípio da função social. Como a sociedade será o lugar aonde o
contrato se executará, é imprescindível que estejam não só de acordo com os
interesses de quem o cria, mas também de quem de forma indireta ou direta também
sofrerá seus efeitos.
3. PRINCÍPIO DA BOA FÉ NOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
3.1 AUTONOMIA DA VONTADE
O conceito de autonomia consiste em autorregular-se entre iguais. Nessa
concepção e com embasamento na teoria liberal, entende-se que autonomia da
vontade seria o poder que os indivíduos possuem de dispor livremente dos seus
interesses mediante o auto regramento das relações privadas, as quais obtém maior
expressão no âmbito contratual.
Como destaca Gonçalves (2018, p.20):
O princípio da autonomia da vontade se alicerça exatamente
na ampla liberdade contratual, no poder dos contratantes de
disciplinar os seus interesses mediante acordo de vontades,
suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. Têm as partes
a faculdade de celebrar ou não contratos, sem qualquer
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interferência do Estado. Podem celebrar contratos nominados
ou fazer combinações, dando origem a contratos inominados.
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Sob esse prisma, observa-se que do consenso entre as partes ao estabelecer as
regras do contrato e da posterior celebração emergia o vínculo obrigacional, o qual
expressava a autodeterminação individual.
Nesse sentido, o liberalismo exaltava o contrato como o propagador de
relações socialmente justas as quais se alicerçavam no equilíbrio, na paridade, na
igualdade formal entre as partes. Como destaca Borges (2016), ao pleitear a
igualdade formal dos indivíduos, a classe burguesa pretendia diluir as barreiras
jurídicas que dificultassem o seu crescimento e a sua consolidação e promover a
liberdade contratual regida pela determinação da vontade dos pactuantes.
Com relação à justiça contratual, Borges (2016, p. 22) afirma ser:
[...] consequência lógica da soma da igualdade (formal) com a
liberdade de contratar, pois se as partes eram iguais e livres
para contratar ou não contratar, sendo à vontade um poder
jurígeno, o que as partes contratassem seria necessariamente,
justo: ‘quem diz contrato diz justo’, em expressão da época.
Nesse desiderato, o princípio da autonomia se legitimava. A justiça, proveniente
da celebração dos contratos, também era apregoada como a soma dos interesses
individuais resultando na realização do interesse geral. Com essa colocação, a teoria
liberal expressava a vontade da coletividade nas relações contratuais estabelecidas.
Frisa-se, neste contexto, que outro ponto importante é o desdobramento desse
princípio em: liberdade de contratar e liberdade contratual. Liberdade de contratar
pode ser entendida como a faculdade de contratar ou não é a livre escolha dos
cocontratantes. A liberdade contratual, por sua vez, está relacionada à estrutura
interna do contrato, ao que vai ser pactuado, as regras estabelecidas, ao tipo
contratual.
No entanto, vale lembrar que a teoria liberal foi superada. Para que a palavra
contrato tenha sentido de justo é necessário que a autônima da vontade também
esteja conjugada com a igualdade material, que pode ser alcançada através da
função social dos contratos ou até mesmo de microssistemas jurídicos como o do
Código de Defesa do Consumidor. Em todo caso é evidente que a liberdade
contratual esta afetada a estes mecanismos de peso e contrapesos.
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3.2 RELATIVIDADE SUBJETIVA
De acordo com esse princípio, os contratos celebrados produziam efeitos
apenas para as partes pactuantes, geravam vínculo obrigacional somente para estas
e não influenciava a esfera de terceiros.
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Nesse sentido, entende-se que as partes ao firmarem o contrato já tinham
expressado as suas vontades, delineado o consenso dos interesses, estabelecido às
regras e o conteúdo a ser seguido por ambas para satisfação de suas necessidades,
sendo por isso imperceptível pela concepção clássica à projeção dos efeitos
contratuais para terceiros, ou seja, para os indivíduos que não mantinham vínculo
com a obrigação constituída.
Nesse intuito, O Código Civil brasileiro de 1916 assegurava no art. 928: “A
obrigação, não sendo personalíssima, opera, assim entre as partes, como entre os
seus herdeiros”. Absorve-se que se as obrigações não fossem personalíssimas
vincularia as partes como também se transmitiria aos seus sucessores enquanto as
personalíssimas operavam-se somente entre as partes. Outro artigo do Código Civil
de 1916 que merece destaque é o art. 929: “Aquele que tiver prometido fato de
terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar”. Em suma:
promessa é dívida e gera responsabilidade, nos termos dos princípios e cláusulas do
contrato.
Com esses exemplos dá para notar que não fosse a lei prevendo a extensão dos
efeitos contratuais de forma expressa, as suas consequências ficariam adstritas as
partes pactuantes. Atualmente vê-se que essa regra, que diz respeito à concepção
de que o contrato só vem a trazer obrigações diante àqueles que o assinaram, deve
ser revista. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro atual, em especial por
intermédio do advento do Código Civil de 2002, que por sua vez cresceu com a
energia captada da constituição de 88, estabelece hipóteses que vinculam terceiros
aos contratos, como no caso do fiador, avalista e, em especial, função social dos
contratos.
3.3 OBRIGATORIEDADE (VÍNCULO OBRIGACIONAL)
Os princípios da obrigatoriedade mantem relação intrínseca com os outros
princípios já mencionados, influenciando-os e sendo influenciado. Segundo esse
princípio, o contrato celebrado gera vínculo obrigacional entre as partes, as quais
cabe o cumprimento do que foi ajustado. As regras contratuais deveriam ser
obedecidas como lei, ficando as partes que a elas aderiram o dever de adimplir a
obrigação assumida. Caso elas não honrassem com a obrigação estabelecida,
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ensejaria “ao prejudicado a execução forçada pelo Poder Judiciário, quando possível,
ou o equivalente em perdas e danos”, conforme denota Lôbo (2018, p. 62).
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Acrescenta Lôbo (2018, p. 12) que o pactuado seria realizado
independentemente do arbítrio dos pactuantes ou das transformações externas,
ainda que fossem modificações legislativas.
Além da estabilidade, Lôbo observa a previsibilidade como outro resultado
almejado pelos pactuantes. Nesse sentido, refletia que “a previsibilidade decorre do
fato de o contrato projetar-se para o futuro – futuro antecipado -, devendo suas
cláusulas e condições regular as condutas dos contratantes, na presunção de que
permaneceriam previsíveis” (LÔBO 2018,p..63).
Observa-se correlacionado a previsibilidade contratual a influência dos efeitos
da intangibilidade. Em decorrência desses efeitos os contratos só poderiam ser
alterados ou modificados mediante a vontade das partes, não podendo ser revisado
pelo Estado.
Assim, observa-se a segurança jurídica que esse princípio concedia as partes
contratantes, as quais firmavam uma relação estável, confiável cujas cláusulas
estabelecidas iriam ser cumpridas voluntariamente ou mediante a intervenção
Estatal, quando necessário.
3.4 A BOA-FÉ E OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
Como princípio evidenciado no Estado liberal é o da boa-fé, o qual também
está em interação com os outros princípios apresentados. Tal princípio se relaciona
com o estabelecimento de um padrão ético quanto à conduta das partes envolvidas
no contrato.
Para saber se o sujeito agiu de boa-fé, necessário verificar se o seu
comportamento foi em conformidade com a ética e com os pressupostos do direito.
O princípio da boa-fé teve sua origem no direito romano. A depender do
momento histórico, este princípio já gozou de diferentes definições tanto na própria
Roma como em outros lugares.
Já no direito germânico, a definição de boa-fé não era no sentido de se garantir
o adimplemento da obrigação ao se dar a palavra, “[...] mas no sentido de lealdade e
crença. E [...] devido ao caráter social que era conferido à boa-fé, esta era consagrada
como regra de comportamento social na regulação dos negócios obrigacionais”
(GOMES, 2018, p.126).
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Com relação ao direito canônico, não agir de acordo com a boa-fé significava
dizer que se agiu como pecador. No Brasil, o Código Civil de 1916 não disciplinou a
boa-fé como cláusula geral. O Estado Liberal, positivista, prezava a formalidade,
segurança e estabilidade acima de tudo. Portanto, a boa-fé subjetiva não estava
ligada a deveres externos que a parte deveria seguir, e sim, a um estado psicológico
do indivíduo. A boa-fé subjetiva seria o aspecto interno, a consciência da pessoa em
ter que “[...] agir em conformidade com o Direito posto, ou seja, o estado psicológico
do agente frente à relação jurídica” (GOMES, 2018, p. 129).
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Em contraposição a este conceito está a má-fé, que ocorre quando uma das
partes do contrato tem o intuito de lesionar a outra. O Código Civil, em seu artigo
422 prevê explicitamente a boa-fé: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boafé”.
A probidade está relacionada com a boa-fé neste artigo, porque na
Administração Pública, exercer uma função de forma proba, significa que se está de
acordo com a moralidade, com a honestidade. O princípio da probidade submete as
condutas de todos os agentes públicos ao padrão do que é moral. Para Lôbo (2018,
p. 74): “No direito contratual privado [...] a probidade é qualidade exigível sempre à
conduta da boa-fé. Quando muito seria princípio complementar da boa-fé objetiva.
[...] Pode-se dizer que não há boa-fé sem probidade [...]’’.
Diferente do Código Civil (CC) de 1916, a boa-fé aqui discutida não mais se
resume sob a óptica subjetiva, isto é, sob o aspecto interno do indivíduo. A boa-fé
regulada no artigo 422 do CC/02 passa a ser observada sob o ponto de vista objetivo,
tornando-se também cláusula geral, sendo assim, mais flexível, podendo sua
interpretação acompanhar as mudanças sociais. Não é essa a única atribuição trazida
neste princípio.
Segundo Fernando De Paula Gomes (2018, p.130), em relação à boa-fé objetiva:
[...] É um modelo de conduta social a que cada pessoa deve
ajustar sua própria conduta, segundo a honestidade, lealdade
e probidade, considerando fatores do caso concreto como a
condição pessoal das partes, nível cultural etc. Tem-se [...] a
preocupação maior de verificar os interesses de frente ao outro,
e não de um sobre o outro.
Expondo essas funções de maneira resumida nas palavras do mesmo autor, há
pouco mencionado, teremos uma ideia geral sobre elas:
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Função hermenêutico-integradora: [...] para a produção dos
efeitos do contrato, é necessária a submissão das partes a
certos comportamentos que não resultem nem do dispositivo
legal tampouco de cláusulas contratuais, atuando o cânon
hermenêutico
integrativo
como
classificador
desse
comportamento não previsto para o escopo da finalidade do
contrato. [...]* Função criadora de deveres: nas obrigações
oriundas dos contratos, surgem deveres, divididos em
principais e primários de prestação. Mario Júlio de Almeida
Costa apresenta classificação exemplificativa [...] do qual
destacam: os deveres de cuidado, previdência e segurança; os
deveres de aviso esclarecimento; os deveres de informação; os
deveres de colaboração e cooperação, os deveres de proteção
e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte; e os
deveres de omissão e segredo [...] * Função limitadora de
direito subjetivo: [...] a boa-fé objetiva limita o exercício do
direito subjetivo de a parte resolver o contrato ante seu
inadimplemento parcial pouco vulto, chamado de
adimplemento substancial da obrigação. (GOMES, 2018, p. 137)
Há posicionamento diverso sobre as funções da boa-fé, as quais são definidas
por outros autores como: função interpretativa, de controle e integrativa. A incidência
da boa-fé no contrato significa dizer que as partes ao o celebrar aceitarão uma
eventual interferência de fatos ou acontecimentos externos à relação contratual,
limitando, dessa forma, o princípio da autonomia. O princípio da boa-fé vincula os
contratantes de forma implícita ou explícita a determinados deveres, sendo
irrelevante se alguns destes deveres fizeram ou não parte do conteúdo do contrato
ou se irão de acordo com a vontade das partes.
Segundo Olney Assis (2018, p.55): “A relação contratual fundada no princípio
da boa-fé irradia uma série de efeitos jurídicos antes, durante e depois da sua
realização [...] o contrato faz nascer outros direitos e deveres, e não apenas o da
obrigação principal”.
Não basta que os envolvidos prestem as obrigações firmadas pelo instituto
contratual. É preciso que haja um comportamento, uma conduta moral e honesta a
ser seguida em nome da confiança que cada parte atribuiu uma a outra. No momento
em que um dos contratantes não conduz suas ações de forma adequada a ética e ao
respeito, independentemente de já ter adimplido ou não sua obrigação com a outra
parte, ela estará agindo de má-fé, tornando-se, sua atitude, desleal e abusiva perante
o indivíduo que com ele contratou. De acordo com Assis (2018, p.56):
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Boa-fé significa, portanto, ação refletida que visa não apenas o
próprio bem, mas o bem do parceiro contratual [...] significa
respeitar as expectativas razoáveis do parceiro, agir com
lealdade, não causar lesão ou desvantagem e cooperar para
atingir o bem das obrigações. [...] O princípio da boa-fé revela
como fonte de novos deveres ou obrigações especiais, os [...]
deveres de conduta, tais como: deveres de esclarecimentos
(incide sobre a obrigação de prestar todas as informações que
se façam necessárias, deveres de proteção (incide sobre a
obrigação de evitar danos), deveres de lealdade (incide sobre a
obrigação de comportar-se com lealdade e evitar
desequilíbrios), deveres de transparência (incide sobre a
obrigação de , na publicidade e marketing, prestar boa, clara e
correta informação).
Existem vários artigos que se relacionam com o princípio da boa-fé no Código
Civil, entre eles o artigo 422 já foi discutido. É de importante destaque também os
artigos 113 e 187 do Código Civil:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [...]
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
Quanto ao artigo 113, a boa-fé terá que ser utilizada como uma ajuda na
interpretação dos contratos. Em relação ao artigo 187, a boa-fé deverá ser usada
como uma forma de impor limites e impedir que uma das partes envolvidas no
contrato ultrapasse seus direitos, prejudicando, assim, a outra pessoa participante do
contrato. O Código de Defesa do Consumidor também se refere à boa-fé em alguns
de seus artigos, ressalta-se o seu artigo 51:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que: [...] IV– estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade; No inciso IV, há uma alternância ou associação entre
a boa-fé e a equidade. Esta “[...] não se concebe
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autonomamente, mas como critério de heterointegração tanto
do princípio da boa-fé quanto do princípio da equivalência
material [...] é modelo aberto do julgador, porém limitado à
decisão do conflito determinado” (LÔBO, 2018, p.74).
A boa-fé objetiva é um princípio que não se aplica apenas ao comportamento
dos indivíduos envolvidos no mesmo contrato diante da prestação que nele foi
estabelecida. Tanto depois do contrato se extinguir como antes de se assumir um
compromisso através da relação contratual, é imprescindível a incidência da boa-fé.
O CDC foi bastante preciso em seus artigos 30, 32, 46 e 48 os quais direcionam suas
previsões a essa aplicação do princípio da boa-fé.
A retrovenda é uma cláusula especial da que pode constar no contrato de
compra e venda, é a cláusula em que da o direito ao vendedor de reaver o imóvel
alienado no prazo de no máximo três anos, devendo o vendedor restituir o
comprador o preço ou valor recebido e mais o valor de possíveis despesas gastas no
prazo da restituição, desde que autorizadas por escrito, sendo benfeitorias
necessárias do imóvel (LÕBO, 2017).
Esta cláusula da retrovenda é admissível apenas nas vendas de imóveis, já que
tem como objetivo reconduzir as partes contratantes ao ponto inicial do contrato,
retornando o imóvel ao alienante, que restituirá ao comprador o valor recebido no
momento da inicio do contrato. No entanto, não haverá devolução de possíveis
lucros adquiridos no momento em que corre o prazo da retrovenda, pois a aquisição
do imóvel é condicional.
Deverá o devedor restituir integralmente o comprador para fazer exercer o
direito de resgate do imóvel, em caso de insuficiência na quitação o vendedor não
será restituído à posse do imóvel. Se caso for o comprado quem se recusar a receber,
sem justa causa o montante da restituição e devolver o imóvel, caberá ao vendedor
exigir de acordo com o artigo 505 do Código Civil, podendo até usar ação
reivindicatória para obter restituição do imóvel.
Em casos de vencimento do prazo decadencial dos três anos, sem o devedor
manifeste sua vontade em retratar a coisa, a venda se tornará definitiva, sem
possibilidade de retratação após o prazo. Caso o haja o perecimento da coisa em
virtude de caso fortuito ou de força maior, impossibilitando o resgate do imóvel
extingue-se o direito, e nos casos em que de deteriorações do bem advindas do
prazo para o resgate, não poderá o vendedor exigir abatimento proporcional no
preço.
Portanto, a cláusula especial de retrovenda é o que garante ao vendedor o resgate
da coisa alienada, dentro de um determinado prazo estipulado no Código Civil,
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devendo o vendedor restituir o comprador de acordo com o estipulado no contrato.
Matéria esta que é tratada nos artigos 505 ao 508, do Código Civil.
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Da venda a contento e da sujeita a prova está prevista no Código Civil do art.
509 ao 512. A venda a contento consiste em uma cláusula contratual de condição
suspensiva, que sujeita o negócioa tornar-se válido somente após o comprador
declarar sua satisfação. Ou seja, a venda será desfeita caso o comprador não se
agrade. Já no caso da venda sujeita a prova, também se trata de uma condição
suspensiva, porém, para o negócio se consumar não depende do agrado do
comprador, mas sim que a coisa satisfaça as qualidades asseguradas e a finalidade a
qual se destina.
A diferença entre a venda a contento e a venda sujeita a prova é que na primeira
o negócio se realiza através dos critérios do comprador, que tem que gostar da coisa,
ou seja, tem um caráter subjetivo. Ao contrário da venda sujeita a prova, em que o
critério a ser analisado é objetivo já que depende das características da coisa.
Em ambas situações, para o negócio se efetivar depende de uma condição
suspensiva, sendo esta a aceitação da coisa pelo comprador que deve manifestar-se
satisfeito. Enquanto ele não declara que aceita a coisa, as obrigações do comprador
são de mero comodatário. Não havendo prazo estipulado para a declaração de
aceitação do comprador, pode o vendedor intimá-lo judicial ou extrajudicialmente
para que o faça em prazo improrrogável.
Segundo a doutrina, a preferência é o direito de ser preferido em igualdade de
condições com terceiros. Preempção "significa direito a ser preferido como
comprador".
Advém do direito romano, sob adenominação de "pactum protimiseos", que a
trouxe do direito grego "protimesis". Importante ressaltar que não se deve confundir
preferência com preempção, sendo assim necessário diferenciá-las: a preferência
envolve uma maior amplitude de conceito, pois pode ser definida em lei, quando,
preenchidos seus pressupostos, independentemente de qualquer declaração de
vontade, surge o direito; já a segunda, preempção é espécie de preferência, sendo a
primeira cláusula adjeta ao contrato de compra e venda que pode criar, para o
comprador, a obrigação de quando se decidir a vender a coisa, notificar ao vendedor
o seu preço e condições, para que este, em igualdade de condições, possa adquirila de volta (GOMES, 2018).
O direito de preferência tem como pressupostos básicos e fundamentais ser
intransferível, indivisível e com prazo de caducidade, sendo assim o direito de
preempção caducará se a coisa for móvel em 3 (três) dias e se for imóvel nos 60
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(sessenta) dias subsequentes à data em que o vendedor tiver sido notificado pelo
comprador. Para o exercício desse tipo de direito é preciso que duas condições sejam
preenchidas, a primeira, que o comprador queira vender a coisa e a segunda, que o
vendedor queira exercer o direito de preferência, ou seja, na compra e venda, a
preempção decorre da vontade das partes, podendo constar do próprio instrumento
de alienação ou do documento à parte. (GONÇALVES, 2014)
A venda com reserva de domínio está prevista nos artigos 521 a 528 do Código
Civil e constitui modalidade especial do contrato de compra e venda de coisa móvel,
na qual o alienante tem a própria coisa vendida como garantia do recebimento do
preço. Esta clausula não havia previsão anterior ao CC/02, então era reconhecido
como um contrato atípico ou inominado, só havendo previsão processual (GOMES,
2018).
A atipicidade ocorreu com o novo Código Civil nos artigos 521 a 528. Desta
clausula, advêm duas correntes. Para a primeira corrente, entende-se por venda com
reserva de domínio toda aquela venda que fica suspensa até o pagamento total do
preço, ou seja, o vendedor se reserva do domínio da coisa, tomando posse somente
quando o preço integral pago. Aqui, o comprador é um comodatário especial porque
pode se tornar dono e responderá ilimitadamente pela coisa, nunca se considerando
um depositário. Já para a segunda corrente, a reserva de domínio é uma locação
cumulada com a venda.
4. CONCLUSÃO
No estudo em questão se verificou que a boa-fé, é princípio basilar de nosso
ordenamento jurídico, que impõe às partes de qualquer relação jurídica agirem, umas
em relação às outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à
confiança que nelas foi depositada (AFONSO, 2013).
O princípio da boa-fé deve ser adotado em toda relação contratual como
imposição de uma conduta. É com base na honestidade, lealdade que ela será
exercida. A observação deste princípio, em regra, não cabe apenas ao devedor, e sim,
a ambas as partes que celebrarem um contrato. Porém, quando se diz respeito a uma
relação de consumo, cabe a parte mais forte sofrer a aplicação da boa-fé (COELHO,
2017).
A função deste princípio, se analisarmos o artigo o qual está previsto, será
apenas interpretativa, mas há doutrinadores que discordam e elegem três outras
funções, destacando-se as definidas por Gomes (2018, p.133): função hermenêuticointegrativa; função criadora de deveres e função limitadora de direito subjetivo.
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O compromisso de compra e venda imóveis, é uma espécie de contrato
preliminar o qual tem com objetivo que as partes contrantes venham a celebrar um
novo contrato de cunho definitivo que respeitados os requisitos legais gerará direito
real a propriedade, resguardando direitos e deveres respectivos a cada uma das
partes (GONÇALVES, 2014).
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A parte promitente comprador se dispõe a pagar a quantia estipulada nas
negociações preliminares, enquanto a parte promissário vendedor se compromete a
transferir a propriedade através do registro em cartório. Para que a promessa confira
efeitos reais e oponíveis a terceiros é necessário que esta seja registrada assegurando
as partes a validade do contrato preliminar.
REFERÊNCIAS
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas.
9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
AFONSO, Ana Isabel da Costa. Os contratos de instalação de lojistas em centros
comerciais. Porto: Publicações Universidade Católica, 2013.
ASSIS, Olney Queiroz. Princípio da autonomia da vontade X Princípio da boa-fé
(objetiva): uma investigação filosófica com repercussão na teoria dos contratos.
Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre: Magister S/A, v.5,
mar/abr, 2018.
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Reconstrução do conceito de contrato: do
clássico ao atual. In: TARTUCE, Flávio e HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes
(Org.). Direito Contratual – Temas Atuais. Método, 2016.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2017
GOMES, Fernando de Paula. Do contrato: interpretação e boa-fé.Revista de
Direito Privado. São Paulo, v.7, n. 27, jul/set, 2018.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: Contratos e atos unilaterais.
2ed. rev. e atual. v.3. São Paulo: Saraiva, 2018.
HORA NETO, JOÃO. O princípio da função social do contrato no Código Civil de
2002. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, n° 14, abr/jun,
2016, p. 38-48.
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Contratos. São Paulo: Saraiva, 2018.
41

www.conteudojuridico.com.br

SILVA, Virgílio Afonso da Silva. Princípios e Regras: mitos e equívocos acerca de
uma distinção. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais I. Belo
Horizonte: Del Rey Ltda, v. 5, jul/dez, 2013, p. 607-630.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

WALD, Arnold. O contrato Civil de 2002. Revista Magister de Direito Civil e
Processual Civil. 2016

42

www.conteudojuridico.com.br

POSSIBILIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS TRANSMISSÃO AO VIVO
EM REDE SOCIAL OU COM A UTILIZAÇÃO DE FILMAGENS
RONALD RAFAEL CORRÊA DOS ANJOS:
Bacharelando do curso de Direito da
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
RUBENS ALVES
Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

(orientador)
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo discutir a possibilidade de se efetuar
prisão em flagrante utilizando uma transmissão ao vivo via redes sociais em virtude
do rotineiro costume que infratores têm de publicar seus atos em redes sociais como
forma de promoção social e de filmagens de câmeras de segurança.
Palavras-chave: Prisão em flagrante, redes sociais, transmissão ao vivo.
ABSTRACT: This article aims to discuss the possibility of arrest in the act when the
crime has been streamed on social network because of the commom habit among
the offenders to stream their acts on social network with the purpose of social
promocion and of security footage.
Keywords: Arrest in the act, social network, streaming.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Tipos de flagrante 3. Transmissão ao vivo de delito 4.
Prisão em flagrante por filmagem e o PL 1852/2011 4.1. Relatório da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania acerca do PL 1852/2011 5. Considerações finais.
6. Referências.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um país onde ocorrem muitas prisões em flagrante, para exemplificar,
em 2017 foi realizado um estudo pelo Instituto Sou da Paz que constatou que só no
Estado de São Paulo, 70% das prisões efetuadas são em flagrante. Assim, há muita
margem para prisões ilegais, aquela sem pressupostos autorizadores, o que acarreta
superlotação não só de presídios, mas também superlotação processual.
A prisão em si é a privação do direito mais fundamental do ser humano depois
do direito à vida, o direito à liberdade. Então para ferir tal direito fundamental, nada
mais justo que tal afronta seja prevista em Constituição. Assim, a prisão em flagrante
encontra norte primordial na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, LXI:
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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;
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Portanto ninguém pode ser privado de seu direito à liberdade senão por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente ou se estiver em
flagrante delito. Mas é no Código de Processo Penal, em seu artigo 302, que se
explica o que de fato é um flagrante delito:
Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
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.
Assim fica claro em que situações acontece o flagrante delito e somente nessas
situações pode haver a possibilidade de uma prisão em flagrante. Deixando claro que
o Código de Processo Penal em seu artigo 301 deixa facultado para qualquer do
povo efetuar tal prisão em tal situação, que se caracteriza como o chamado flagrante
facultativo, enquanto que a autoridade policial tem a obrigação de fazê-lo, o
chamado flagrante obrigatório.
2. TIPOS DE FLAGRANTE
Antes de qualquer coisa, a prisão em flagrante tem natureza jurídica de prisão
cautelar, ou seja, ela visa resguardar o resultado final do processo e garantir o devido
andamento do mesmo. Porém, ela ocorre antes mesmo de haver processo, não
necessitando nem de autorização de juiz competente, ou seja, nas palavras de Aury
Lopes Júnior, a prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar:
A prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar, de
natureza pessoal, cuja precariedade vem marcada pela
possibilidade de ser adotada por particulares ou
autoridade policial, e que somente está justificada pela
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brevidade de sua duração e o imperioso dever de análise
judicial em até 24h, onde cumprirá ao juiz analisar sua
legalidade e decidir sobre a manutenção da prisão (agora
como preventiva) ou não. Em síntese, o primeiro aspecto
a ser destacado é que a prisão em flagrante não é uma
prisão cautelar, mas sim uma medida pré-cautelar. Isto
porque destina-se a preparar, instrumentalizar uma futura
medida cautelar. Por isso, é a única forma de detenção
que a Constituição permite seja realizada por um
particular ou pela autoridade policial sem ordem judicial.
Conforme o já supracitado artigo 302 do Código de Processo Penal, o
flagrante delito não se trata só da situação quando o sujeito é pego no ato ou acabou
de cometê-lo, o chamado por alguns doutrinadores como Fernando Capez de
flagrante próprio. O instituto também engloba outras situações, essas que podem
dar margem prisões ilegais. Afinal, no flagrante próprio não há dúvidas: o sujeito é
pego praticando ato delituoso ou acabara de cometê-lo, seja testemunhado por
autoridade policial seja por qualquer cidadão do povo. Porém, nas demais situações
há variável que podem colocar em dúvida o indício de autoria ou a prova da
materialidade do fato.
Na situação em que o mesmo é perseguido logo após o cometimento do ato,
geralmente após indicações de testemunhas se inicia a perseguição do suspeito até
que se encontre alguém que se encaixe na descrição da mesma. Porém qual seria o
lapso temporal presente nesse “logo após”, e o dessa perseguição? Sobre isso,
Renato Brasileiro:
Impõe-se, inicialmente, verificar o significado da
expressão logo após. Por logo após compreende-se o
lapso temporal que permeia entre o acionamento da
autoridade policial, seu comparecimento ao local e
colheita de elementos necessários para que dê início à
perseguição do autor. Por isso, tem-se entendido que não
importa se a perseguição é iniciada por pessoas que
estavam no local ou pela polícia, acionada por meio de
ligação telefônica.
Mas, essa perseguição pode se dar com base em testemunhos, conforme dito
acima, mas também pode se dar com base em palpites e achismos para satisfazer
um clamor público gerado pelo delito, configurando assim o flagrante como ilegal
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por não se tratar mais de perseguição mas sim de investigação, papel esse do
inquérito policial.
Por fim, há o flagrante presumido que ocorre quando o agente é encontrado,
logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele
autor da infração. Novamente há o elemento “logo depois” configurando a existência
de um lapso temporal entre o delito e a prisão do agente. Tal flagrante ocorre
bastante em situações de acidentes de trânsito, onde é efetuada a prisão em
flagrante do proprietário do carro identificado pela placa no momento do delito,
porém, apenas presume-se que era o proprietário do mesmo que estava dirigindo-o
no momento de tal delito.
3. TRANSMISSÃO AO VIVO DE DELITO
Se tratando da situação a ser estudada por esse artigo, uma transmissão de
um delito ao vivo é um caso muito especifico a que precisa da devida atenção dos
legisladores e das autoridades judiciárias. São recorrentes os casos em que infratores
publicam seus atos como forma de se promover em seu meio social, a impunidade
recaindo sobre o mesmo o deixa mais “notório” por assim dizer.
Evidentemente, a forma mais simples de se efetuar um flagrante se utilizando
de uma transmissão ao vivo é, ao tomar conhecimento da mesma, a autoridade
policial se deslocar até o local, encontrar os infratores na prática do delito e efetuar
a prisão dos infratores, é o caso mais comum onde não há discussão por se tratar de
flagrante próprio.
Exemplificado no caso registrado pelo Correio Braziliense Polícia detém
homem e adolescente em transmissão ao vivo de uso de drogas:
Um adolescente de 15 anos foi apreendido após fazer
uma transmissão ao vivo pelo Facebook, na tarde de
segunda-feira (15/5), com um homem de 19 anos, usando
entorpecentes. Agentes da 24; Delegacia de Polícia (Setor
O, em Ceilândia) viram o vídeo e se deslocaram até a casa
do homem, localizada na QNO 19. A ação policial ficou
registrada na filmagem. O adolescente transmitia o vídeo,
que dura 22 minutos. Durante a transmissão, os dois
fazem propaganda de drogas: "Chegou o verdão na
quebrada", anuncia o homem. Cada um aparece
segurando um cigarro, aparentemente de maconha. Os
policiais chegaram até os jovens após assistirem a
transmissão ao vivo, que estava em modo público.
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"Fizemos uma operação de forma instantânea, porque,
além da transmissão ao vivo, recebemos denúncias de
que a casa do (suspeito) estava se tornando ponto de
tráfico de drogas da região. Fomos até a residência e
adentramos, por ser uma situação de flagrante. O que não
esperávamos era que a transmissão ainda estivesse
acontecendo", relata o delegado-chefe Ricardo Viana.
Após a apreensão do adolescente e a prisão do homem,
agentes encontraram comprimidos de rohypnol, além de
trouxas de maconha e crack. O adolescente foi
encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente 2
(Taguatinga) por ato infracional análogo à apologia ao
crime. O foi preso e levado à 24; DP por corrupção de
menores, apologia ao crime e tráfico de drogas. Se
condenado, todas as penas somadas podem chegar a 29
anos de prisão. Ele já tinha passagem por roubo e furto.
O Correio omitiu o nome do homem para preservar a
identidade do adolescente, em respeito ao Estatuto da
Criança e do Adolescentes (ECA).
Mas e se ao chegar no local o agente delituoso já tivesse cessado sua prática
delituosa, digamos que no mesmo caso acima, o mesmo não estivesse mais em posse
de material entorpecente ou de dinheiro em espécie, ainda sim seria possível o
flagrante delito? Pela leitura seca de lei empreende-se que sim, seria possível, afinal,
o delito acabara de ser cometido e foi flagrado por autoridades policiais, mesmo que
de forma virtual e à distância, havendo prova suficiente de autoria e materialidade
do fato na transmissão, mesmo que tal venha a ser apagada das respectivas redes
sociais do infrator, o agente policial possui a fé pública para realizar a prisão em
flagrante próprio.
Porém, há doutrinadores que entendem diferente, como Borges da Rosa, por
exemplo:
Entende-se que o agente acaba de cometer a infração,
quando já tem cessado a prática do último ato de sua
execução e ainda se acha no mesmo local do crime, logo
após tê-lo cometido. Se está no mesmo local, mas já tem
decorrido apreciável espaço de tempo, não mais se pode
falar em flagrante delito porque já deixou de ocorrer o
tempo imediatamente posterior à prática do último ato
de execução.
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Segundo ele, portanto, só haveria flagrante se a autoridade policial chegasse
imediatamente após o cometimento do delito, se houver lapso de tempo
considerável entre as duas ações, não se trataria mais de flagrante. A situação gera
dúvidas pois, em teoria, não há de se falar em indicio de autoria ou prova da
materialidade. Se alguém transmite um delito ao vivo e alguém assiste e reconhece
o autor há todos os pressupostos de uma prisão em flagrante sendo consolidados à
distância, o que impossibilitaria a prisão de ser efetuada naquele exato momento
assim impossibilitando a prisão em flagrante.
Nada que impeça a transmissão de ser usada em um futuro processo criminal
como prova, como ocorre com as filmagens de câmeras e fotos. Afinal, a prisão em
flagrante se trata de uma prisão cautelar sem garantia de efetiva punição ao infrator,
que só a receberia após o devido trânsito em julgado.
4. PRISÃO EM FLAGRANTE POR FILMAGEM E O PL 1852/2011
Uma filmagem, ao contrário de uma transmissão ao vivo, seria o conhecimento
do delito com lapso de tempo considerável após a realização do mesmo. Sua
possibilidade recairia acerca do que se entende por prisão em flagrante, se trata de
uma forma de cessar uma atividade delituosa ou uma forma de assegurar a punição
de agente que comete infração e de evitar que o mesmo venha a repetir tal delito.
Se fosse somente a para cessar atividade delituosa não haveria motivo de os
legisladores preverem flagrante em situações de perseguição ou de presunção. No
caso de uma transmissão ao vivo ou de uma filmagem, há ainda mais garantia de
identificação do autor, portanto em teoria, mais validade para se efetuar o flagrante.
Entretanto, etimologicamente falando, caracterizar um caso assim como flagrante
seria errôneo, pois a palavra em si vem do latim flagrans, flagrantis, que significa
ardente, brilhante, que está pegando fogo.
Assim não existe flagrante que leve lapso de tempo considerável entre o ato
delituoso e a prisão do agente. Pode-se tratar de mero capricho etimológico, mas
quando os termos deixam de ter significado concreto eles se tornam frágeis, assim
não tem como realizar a prisão em flagrante de um delito que ocorreu há uma
semana, pois, de acordo com a origem da palavra, ele não estaria mais pegando fogo,
sua chama já estaria apagada. Diferentemente de uma perseguição que dure uma
semana, pois o agente ainda estaria empreendendo fuga por ter cometido o delito
que gerou sua prisão em flagrante. Assim, o lapso temporal é chave quando se trata
de flagrante: não existe flagrante delito de dias, semanas, a não ser em caso de
perseguição.
Houve inclusive um projeto de lei para a alterar o artigo 302 do Código de
Processo Penal, a PL 1852/2011, que acrescentaria o seguinte inciso:
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“V – presume-se ainda, ser autor da infração, quem tenha
sido filmado ou fotografado ao cometer o crime”.
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E em sua justificativa, a deputada Lauriete do PSC foi justamente na corrente
punitiva da prisão em flagrante, em suas palavras “A prisão em flagrante é a mais
imediata e eficaz resposta estatal a uma infração criminal”. Ou seja, a mesma pensou
na prisão em flagrante como uma forma de antecipação de pena, quando ainda nem
sequer existe processo criminal. Como a Constituição é clara, só a prisão em
flagrante ou se autorizada por autoridade judicial, a aprovação de tal projeto
configuraria uma ampla margem para se efetuar prisão em flagrante. Gravações de
anos atrás poderiam ser usadas para se efetuar prisão em flagrante, meio que a
autoridade policial tomaria para si um dever que é da autoridade judicial.
Mais adiante em sua justificativa, a autora do projeto de lei relativiza a
utilização de tal inciso como forma de prisão em flagrante:
Isso ocorre, por exemplo, quando o criminoso, filmado
pelas câmeras de circuito fechado durante a prática da
infração penal, é encontrado logo depois, mas sem
instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração e por isso, não se
configura como crime, pois não provas legais que a
“priore” o incriminem. Nesses casos, temos a convicção da
autoria, mas a impossibilidade de prisão em flagrante.
Abrindo a mesma discussão proposta mais acima neste presente artigo, há
plena certeza de autoria e prova da materialidade presente na filmagem ou na
transmissão ao vivo, mas ao abordar o possível autor o mesmo já não se encontra
encaixado no pressuposto do flagrante presumido, ou seja, não possui nada que o
faça presumir ser ele o autor do delito. Todavia, há o elemento do lapso temporal
em jogo em ambos os casos, o estudo acerca da transmissão ao vivo se dá por a
mesma ser em tempo real possibilitando que, assim que a autoridade policial tomar
conhecimento da realização da mesma, assim como ocorreu no exemplo do caso
retratado pelo Correio Braziliense, a autoridade policial se desloque até o local da
infração e, mesmo que o autor não se encontre mais cometendo o delito, ou com
armas, objetos ou papeis que façam presumir ser ele o autor da infração, a autoridade
policial visualizou o mesmo cometendo delito, prendendo o mesmo em caráter de
prisão em flagrante própria por ter acabado de ter cometido infração penal, e, além
de ter a fé pública e o dever legal de prender um infrator, tem a própria transmissão
como pressuposto para assim efetuar a prisão em flagrante.
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Já no caso de uma filmagem há várias variáveis a serem levadas em
consideração. Há possibilidade de ocorrer um lapso temporal considerável entre o
delito e a atuação da autoridade policial no caso de uma notitia criminis através de
uma filmagem é muito maior do que a de uma transmissão ao vivo. A filmagem em
questão teria que ser levada por alguém até a autoridade policial, ser analisada para
daí então os mesmos definirem do que se trata e se caberia prisão em flagrante ainda,
e dificilmente alguém fica a todo momento monitorando câmeras de segurança para
testemunhar a ocorrência de um delito, geralmente são constatados depois, por
requisição do ofendido e daí então levadas ao conhecimento da autoridade policial,
e toda essa ação custaria tempo necessário para que não fosse mais possível a
efetuação da prisão em flagrante delito.
No caso do projeto de lei em questão, por mais que a autora tenha colocado
em sua justificativa que “o criminoso, filmado pelas câmeras de circuito fechado
durante a prática da infração penal, é encontrado logo depois, mas sem
instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da
infração”, na alteração do artigo em si isso não consta. Pela leitura do artigo
depreende-se que qualquer um que seja filmado praticando delito, não importando
a quanto tempo tenha ocorrido tal, está sujeito a ser preso em flagrante. Claro que
há sempre o princípio da irretroatividade da lei penal, porém, mesmo assim, se
aprovada a alteração, alguém que cometesse delito hoje poderia ser preso em
flagrante por tal delito daqui a cinco anos, por exemplo, o que seria uma aberração
jurídica e etimológica como já foi comentado acima, o próprio relator do projeto
entende dessa forma:
Já a técnica legislativa empregada não se encontra
integralmente de acordo com os ditames da Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 107, de
26 de abril de 2001, pois, a ementa não define
concisamente o objeto da norma. Além disso, a parte
preambular do projeto de lei clama por uma correta
enunciação do objeto da norma, e a redação dos
dispositivos merece reparos.
4.1. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania acerca do PL
1852/2011
O relator responsável pelo projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania foi João Paulo Lima que no respectivo relatório deu parecer favorável
a rejeição do projeto e de arquivamento do mesmo. Em seu relatório, o mesmo disse
que o projeto obedecia às normas constitucionais exigidas e livre de vícios nessa
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seara. O problema primordial do projeto foi mesmo a redação de tal, como já fora
citada anteriormente. Afinal, qualquer lei tem que ser clara, inequívoca. Conforme
João Luiz Pinaud:
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Um código legal, integrado em sistema de leis escritas,
deve ser formulado segundo pauta de rigorosa e
previamente definida. As leis não são redigidas de modo
arbitrário, subjetivo, não resulta de escolha estilística,
opção estritamente literária. Seus requisitos de
formulação devem traduzir exigências éticas. Se o povo é
o exclusivo destinatário da Lei, deve ser ela compreendida
e vivenciada por ele e não exclusivamente pelos técnicos,
pelos exegetas que o Poder mantém sempre de plantão.
Adiante eu seu relatório, o relator cita que tal forma de flagrante seria uma
forma de modernizar tal instituto, de fato, atualmente é muito fácil registrar um delito
no momento de sua execução, a grande maioria possui aparelhos celulares com
câmeras capazes de realizar filmagens com qualidade suficiente que possibilite a
identificação do autor de tal delito. É até possível realizar uma transmissão ao vivo
com a popularização das redes móveis, assim podendo ocorrer casos onde a
autoridade policial toma conhecimento de uma infração em andamento através de
tal transmissão, como fora citado no caso relatado pelo Correio Braziliense acima
neste artigo. Além disso, há também a proliferação de câmeras de segurança na
maioria das grandes cidades que, desde que devidamente monitoradas, poderiam
ser usadas como forma de identificar crimes e realizar prisões em flagrante. Assim
pontuou o relator:
Quanto ao mérito do projeto em tela, à primeira vista
poderia se considerar um importante passo para a
modernização do processo penal brasileiro, por admitir
como motivo para a prisão em flagrante imagem filmada
ou fotografada do agente no momento em que comete a
infração.
Porém, o relator elucida outro ponto chave para a impossibilidade da prisão
em flagrante mediante filmagens, o imediatismo da mesma. Como já fora citado,
prisão em flagrante remete à prisão de delito que ainda queima, que está ou acabou
de acontecer, então prender alguém em flagrante em decorrência de uma filmagem
que tenha sido captada a horas atrás seria impossível.
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Corroborado pela justificativa da autora do projeto de lei, a questão é o clamor
social pela punição de indivíduo que se encontre em tal situação de ser filmado
cometendo delito. Porém, a liberdade é um dos direitos mais fundamentais do ser
humano e não se pode ser ameaça a todo momento, o relator foi direto ao ponto no
final de seu relatório quando diz que “Com efeito, não vemos razão jurídica para a
inclusão do dispositivo que, mal interpretado, permitiria um ‘flagrante infinito’, já que
as imagens não se apagam”, ou seja, qualquer pessoa estaria passível de ser presa a
qualquer momento por um delito que tenha sido filmado a qualquer período de
tempo sem a necessidade da autorização judicial. Seria uma nova forma de prisão
que não as elencadas no artigo 5°, inciso LXI, da constituição, pois a mesma não foi
autorizada por juiz e somente seria flagrante por força de lei, mas que na etimologia
do termo, haveria inclusive a necessidade de nomeá-la de forma diferente até por
motivos acadêmicos.
Lembramos que filmagens podem estar sujeitas a manipulação que podem
tornar o fato diferente do que parece. Uma filmagem pode ocultar uma possível
excludente de ilicitude, por exemplo, que poderia ser arguida em favor do acusado
que só seria averiguada muito depois, já em sede de processo criminal. Por isso a
prisão em flagrante tem o objetivo de suspender a liberdade do agente quando a
situação levar a crer que não há dúvida de que o mesmo está cometendo ou acabou
de cometer um delito. Acerca disso, o relator João Paulo Lima diz:
O projeto de lei em análise, a nosso ver, confunde matéria
de prova – vídeo e imagens da prática de um possível
crime – com o instituto do flagrante. Filmes e fotografias
que, diga-se, podem ser montados e manipulados,
podem, de fato, vir a servir para embasar um pedido de
prisão temporária ou preventiva. Para o flagrante em si,
as imagens, assim como qualquer outra prova, indicam
uma possível autoria, que pode, em futuro processo
criminal, ser questionada. Podem, ainda, ser objeto de
questionamento a autenticidade das imagens, bem como
sua relação com as circunstâncias não captadas pelas
imagens – como, por exemplo, o exercício de legítima
defesa.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo abordou a possibilidade acerca de novas formas de se
admitir prisão em flagrante no Código de Processo Penal brasileiro, utilizando-se da
modernidade contemporânea que está disponível a todos, porém, ficou evidente que
ainda há fragilidades a serem levadas em consideração que impossibilitam tais serem
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concretizadas. As situações onde se admitiria tal instituto não passariam de uma
forma de notitia criminis e não caracterizariam o flagrante em si.
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Por mais que haja morosidade e descrença na justiça, é perigoso flexibilizar
formas de se retirar a liberdade de alguém. É somente em sede judicial que o
indivíduo possui seu direito a ampla defesa e ao contraditório, são garantias
fundamentais que todos têm de se resguardar contra uma acusação injusta que
possa vir a sofrer. Em sede de prisão em flagrante e inquérito policial os mesmos não
existem, há somente a inquisição da autoridade policial para apurar fatos, sem que o
indivíduo possa vir a se manifestar. Assim, não há necessidade de se realizar uma
forma de julgamento prévio por puro clamor social. Há o devido processo legal onde
as partes apresentam provas e é nesse momento que as filmagens devem ser
utilizadas. Havendo a necessidade de prisão imediata do agente, desde que
fundamentada, o código de processo penal dispõe de instrumento eficaz para tal, a
prisão preventiva e a prisão temporária, atendidos seus devidos pressupostos
autorizadores.
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RESUMO: O presente trabalho pretende discutir a validade de uma atualização do
Direito Penal, que corresponda à realidade brasileira observada em relação ao crime
organizado. Para tanto, a presente produção científica fará um intersecção com a
obra Laranja mecânica e o Direito Penal do inimigo.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal do Inimigo; Laranja mecânica; Inocuização; Ações
preventivas; ressocialização.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Alex Delarge – o que vai ser hoje?!; 2. Aspectos da
sociedade pós-moderna e a política legislativa penal; 2.1 – Teoria Geral dos Sistemas;
2.2 – As expectativas sociais e a norma jurídica; 3.0 – O funcionalismo penal de Gunter
Jakobs: o direito penal do inimigo; 3.1. A sociedade de risco e a cultura do medo; 4.
publicidade e reserva do código penal; 5. A política criminal e a realidade brasileira;
5.1 Direito Penal e legislação de emergência: combate à atuação criminosa do
inimigo; 5.2 O caráter preventivo das novas leis brasileiras; 6.0 – A função da pena
em laranja mecânica; Referências bibliográficas; Conclusão.
INTRODUÇÃO
O crime organizado no Brasil tem crescido sobremaneira, tanto em termos de
ocorrência quanto de refinamento de estrutura organizacional, nutrindo vícios cada
vez mais deteriorantes, interligando espaços geográficos e expandido, a cada dia, sua
dimensão e poder. Hoje, são mais de 80 facções criminosas que agem dentro e fora
do Brasil, rompendo fronteiras e, indiferentes aos esforços estratégicos e operações
policiais para desmanchá-las, multiplicam-se e empoderam-se a cada dia mais.
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Com pulso firme, aparelhamento, disciplina e competência, o crime
organizado articula ataques e dá ao Estado uma lição em termos de gestão e
gerenciamento de verbas, de organização de tarefas e de união de propósitos,
punindo severamente o membro da facção que se insubordina ou contraria suas
expectativas organizacionais, mostrando ao Estado Democrático de Direito que não
se submete a este.
Um dos desdobramentos mais nefastos de tal crime é a cooptação de crianças
e adolescentes, que têm nos chefes do crime organizados seus heróis e aguardam
ansiosos a “oportunidade” de serem adentrados no movimento. Tais indivíduos são
como uma consequência espontânea e biológica, naturalmente gestada pelo crime
organizado, um círculo impossível de ser quebrado, caso não se ataque severa e
radicalmente as suas raízes.
Na luta hercúlea contra essa hidra, o desenvolvimento de pesquisas e o
fomento de discussões acerca de propostas envolvendo os fins penais e o emprego
de procedimentos eficazes com o fim de deter a criminalidade, bem como reeducar
delinquentes, não são um evento novo e tampouco estão perto de apresentar uma
solução unânime.
Entre as narrativas Laxista, dos que se intitulam politicamente corretos e
preconizam o abrandamento da legislação penal, e Rigorista, dos que preconizam o
aumento das penas, bem como o policiamento invasivo de toda o conduta humana,
o certo é que há uma evidente deficiência em nosso Direito penal, que é, na ótica de
grande parte da sociedade, a espada que a defende da criminalidade.
Nesse contexto, há ainda na cena contemporânea um novo fenômeno, digno
de estudo pela criminologia, bem como pelas várias ciências humanas, e de temor
maior pela sociedade, o crime motivado apenas pelo desejo da atividade criminosa.
Uma crise de valores gerada pela exacerbação do capitalismo na sociedade pósmoderna, em que os meios de comunicação, as redes sociais viciantes, enfim, a
explosão tecnológica, estimula a visão de mundo absolutamente materialista, bem
como a prática do mal pelo mal, apenas como forma de entretenimento.
E é esse um dos motes do presente trabalho, que, como forma de contribuir
com o debate sobre problemas sociais atuais que envolvem a criminalidade e suas
consequências, busca conectar duas vertentes de expressão cultural e social, o Direito
e a Literatura, fazendo um contrapondo entre a crítica do escritor inglês Anthony
Burguer apresentada na realidade distópica da obra Laranja Mecânica, com os
métodos de prevenção especial apresentados na Teoria do Direito Penal do Inimigo,
do penalista alemão Gunter Jakobs.
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Vale, aqui, buscar arrimo no grande filósofo alemão Hans-Georg Gadamer
(2002), considerado como um dos maiores expoentes da hermenêutica, acerca do
seu conceito sobre “diálogo”, em que esse chama à atenção o fato de que diálogo
não é apenas uma conversa, mas uma permuta que transforma seus compartes, ele
deixa uma marca, e possibilita descobrir no outro aquilo que ainda não havíamos
encontrado em nossa experiência de mundo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Nesse sentido, içada bandeira branca, neste artigo, convida-se a, em primeiro
lugar, ao diálogo, a abandonar os pré-conceitos acerca do tema e fugir das críticas
acadêmicas simplistas, para compreender, repensar e discutir, de fato, os limites do
jus puniende e a ressocialização como finalidade da pena no Brasil, para que
possamos, citando Edilson Mougenot Bonfim (1997, p.92-93) “(...) Sem juízos
apriorísticos, sem manietamentos da inteligência a messiânicas e dogmáticas
correntes filosóficas/penais”, senão concordar, mas ao menos entender o
Funcionalismo Penal de Gunter Jakobs, pois, prosseguindo com BOMFIM , “a história
que está por vir não admite mais proprietários da verdade nem profetas do
apocalipse, senão aglutinadores das inteligências, os verdadeiros democratas do
espírito humano”.
O método utilizado foi o indutivo, desenvolvido mediante análise de caráter
essencialmente bibliográfico, com abordagem qualitativa. Foram realizadas
pesquisas de natureza básica, descritiva e qualitativa.
1.ALEX DELARGE – O QUE VAI SER HOJE?!
A Laranja Mecânica (A Clockwork Orange), polêmica e aclamada obra literária
de Anthony Burgess, publicada em 1962, que inspirou o clássico do cinema dirigido,
em 1971, por Stanley Kubrick, é um clássico da cultura pop do século XX, e, 58 anos
após sua publicação, a provocação contida na obra, que aborda temas fortes e
reflexivos, permanece sendo mote para discussões atuais, especialmente no que
concerne às funções da pena.
A trama do romance, narrada em primeira pessoa pelos olhos do próprio
protagonista, tem como cenário uma Inglaterra retrofuturista, e gira em torno da vida
de Alex Delarge, um adolescente de classe média alta que mora com os pais, líder de
uma gangue extremamente agressiva e inconsequente de delinquentes, nomeada
“os drugs”, cuja diversão e prazer consubstancia-se em, durante as noites, saírem às
ruas praticando roubo, agressão, estupro e assassinato, sempre sob o efeito de
drogas sintéticas.
A frase que inicia o livro – “O que vai ser hoje?!” – já dá mostra do círculo
vicioso vivido por Alex (em latim, A-lex “sem lei”) e os drugs, um circuito de
acontecimentos insanos e ultraviolentos que, propositalmente, despertam no leitor
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revolta, repulsa, incômodo e uma enorme estranheza em relação aos jovens
criminosos. Porém, em dado momento, um dos ataques acaba dando errado e Alex
é capturado e preso.
Na prisão, é dada ao protagonista a opção, em troca do
minoramento/abrandamento da pena, de participar como cobaia de um
procedimento de reengenharia social desenvolvido pelo Estado, que promete a cura
da violência, chamado “Método Ludovico”. Assim, com o intuito de condicionar Alex
a sentir aversão a tudo que o expeça à mesma ultraviolência que ele costumava a
praticar, esse é compelido a assistir, imobilizado, e ao som de Mozart, compositor do
qual é admirador, cenas de extrema violência enquanto lhe são aplicadas injeções de
substâncias que causam náuseas.
Como resultado, apresenta-se um Alex “curado”, posto em liberdade para se
adaptar à sua nova condição, mas agora um zumbi, sem controle de suas ações, nem
mesmo capaz de ouvir Beethovem, seu compositor favorito, o que demonstra, além
da perda do comportamento violento, também a perda da capacidade de sentir e
admirar o belo.
Nesse momento da trama, o protagonista é posto diante das sequelas que
deixou na sociedade, como um mendigo que, surrado pela gangue, ficou aleijado.
Também é posto diante da indiferença e total falta de empatia que o ex-delinquente
desperta, inclusive sendo fortemente agredido pelos ex-drugs e torturado por uma
das vítimas da sua violência, que, de vítima, torna-se algoz, e o paga Alex com a
mesma moeda.
É nesse momento que se revela o cerne da obra de Burgess, que interroga,
de forma profunda e instigante, a questão do limite e do direito da liberdade do “ser”
e suas respectivas consequências em detrimento do direito e Liberdade o “outro”.
Qual então é o preço do bem-estar social teoricamente alcançado por meio do
Contrato Social? Seria válido anular as escolhas de alguém para garantir que ele não
escolha o mal, tornando-o um ser inócuo?
É esse o ponto de partida para as diversas questões levantadas na obra de
Burgess que, trazidas para o presente trabalho, reverberam, na ideia caricata da
realidade distópica apresentada na obra: é realmente possível e real a ideia de
ressocializar, conforme proposto pelo sistema criminal e normatizado pelo Direito
Penal vigente, o responsável direto, o protagonista de fato, que faz girar a roda do
crime organizado, o chamado chefe? Poderiam ser eficazes os métodos
“inocuizadores” utilizados pela teoria da prevenção especial negativa de Jackobs,
sendo utilizados em casos específicos extremos, em que as normas penais vigentes
não se mostram eficazes?
2.ASPECTOS DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA E A POLÍTICA LEGISLATIVA PENAL
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Imprescindível se faz, antes de adentrar na questão arejada no parágrafo
anterior, entender o tempo social em que estamos inseridos. Chama atenção o
filósofo Bertrand Russell (2001) ao fato de que é muito difícil se entender a história
quando se vive a história, e isso ocorre porque estamos vivendo um momento de
revoluções tecnológicas e pessoais, em que os valores passados ainda estão em voga
e os novos ainda não estão completamente consolidados para valerem por si sós, o
que faz de nós uma geração de transição, a geração pós-moderna.
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Nesse sentido, essa zona cinzenta de mistura de valores é chamada por
alguns de “modernidade líquida” (Bauman), “modernidade tardia” ou “Era do vazio”
(Lipovetsky), “sociedade pós-industrial” (Jesus Maria Silva Sanches) ou simplesmente
de Pós-modernidade, um tempo marcado pela existência de uma vitrine de contínuas
oportunidades e escolhas – no plano afetivo, profissional etc. –, em que há muito
mais possibilidades do que, de fato, potencial de concretização.
2.1 – Teoria Geral dos Sistemas
A fim de introduzir as ideias elementares trazidas no presente trabalho e
após a constatação da complexidade da sociedade pós-moderna, faz-se necessário
recorrer inicialmente aos instrumentos da Teoria Geral dos Sistemas, de NIKLAS
LUHMANN (1983), cujas bases orientaram JAKOBS em sua teoria da “Prevenção Geral
Positiva” e em que LUHMANN, prenunciando a distinção funcional dos sistemas –
Político, Econômico e Jurídico –, defende que a função do Direito será consolidar
congruentemente expectativas normativas.
Assim, vem de LUHMANN a visão da sociedade como um “sistema”,
referenciando-a por meio da distinção entre sistema (interior) e meio (exterior), que,
hoje, apresenta-se como teoria dos sistemas autopoiéticos, autorreferenciais e
operacionalmente fechados – mormente as variações paradigmáticas ocorridas nos
anos 70 e 80 em virtude das novas descobertas nas ciências exatas e biológicas.
Nos anos 80, os biólogos chilenos HUMBERTO MATURANA e FRANCISCO
VARELA trouxeram a público sua Teoria Autopoiética 40 (autopoiesis, do grego auto
- por si próprio e poiesis - criação), revolucionando as Ciências Biológicas. Destarte,
por meio de análises neurofisiológicas, esses pesquisadores concluíram que todo
sistema vivo exibe no seu circuito interno uma interação fechada dos elementos que
o compõem, o que possibilita a auto-organização e autoprodução. Nesse sentido,
em acertado resumo de WINTER DE CARVALHO, tais conjunturas acarreiam uma
autonomia do sistema, independente de quaisquer interrelações diretas com os
demais sistemas.
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Tem-se aí o paradoxo luhmanniano levado às ciências sociais, um método
para redução da complexidade interna do sistema que, indubitavelmente, aumentará
a complexidade externa, que visa tão somente garantir as condições para a
convivência racional com tal complexidade. Assim, segundo ALEXANDRE DE
MORAES (2006, p. 73):
O que diferenciará o sistema jurídico será sua estrutura, ou o
que LUHMANN denomina ‘código operativo’ – lícito/ilícito ou
direito/não-direito. A identificação do código, como se verá,
permitirá saber se uma informação transmitida por outro
sistema, como o Político, é capaz de ser efetivamente
processada pelo sistema jurídico e se essa percepção diminuirá
as frustrações. Exemplificando: seria plausível alçar ao sistema
do Direito Penal o fim de ‘ressocialização das penas’? O Direito,
com sua limitação estrutural (código lícito/ilícito), por si só,
seria capaz de garantir a ressocialização de um criminoso ou
isto seria tarefa de outro sistema como o Político (através da
adoção de políticas públicas, penitenciárias etc.)? Aí está, pois,
uma importante virtude da Teoria que, delimitando os sistemas,
aclara para o intérprete do Direito a função do sistema jurídico.
De outra parte, limitam-se as frustrações, aclarando-se uma
reivindicação racional, pois, os efetivos responsáveis passam a
ser cobrados, evidenciando-se quais os sistemas estão aptos a
processar determinadas demandas.
Destaca ainda CAMPILONGO (2002, p. 20) a crítica ao iluminismo racionalista
inserida nessa descrição do Direito como “sistema”:
O velho iluminismo estaria orientado por uma ‘racionalidade
da ação’ assentada em pressupostos ontológicos, verdades,
princípios e certezas. O novo iluminismo – o iluminismo
sociológico de que fala LUHMANN – opta por uma
‘racionalidade do sistema’. Princípios funcionais permitiriam
compreender e reduzir a complexidade do mundo moderno.
Passa-se de uma racionalidade do sujeito para uma
racionalidade do sistema: a modernidade envolve múltiplas
possibilidades de ação, escolha e eventos. São necessárias
seleções que reduzam a totalidade dos comportamentos
possíveis. Os sistemas diferenciados funcionalmente são
produtos dessas seleções. Envolvem sempre uma ‘redução de
complexidade’.
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Sobre o tema, destaca TAVARES (2000, 69-70):
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a teoria do sistema fechado de comunicações operativas é,
assim, uma teoria abrangente da sociedade e se se
compreende também o sistema jurídico como um subsistema
do sistema social, ficam excluídas as pretensões dominantes
tanto pragmáticas quanto estruturais. O sistema se produz e se
reproduz por ele mesmo. Tendo em vista esta circularidade do
sistema, fica abstraída para a definição de seus elementos,
qualquer relação de causalidade entre o sistema e o ambiente.
Nisso assume particular importância o conceito de autopoiese,
que justamente indica essa particularidade do sistema: um
sistema operativamente fechado de normas se caracteriza pelo
fato de que, para a produção de suas operações, se remete à
rede de suas próprias operações e, nesse sentido, se reproduz.
Considerando-se sua operatividade fechada, sua reprodução
autopoiética e a autonomia do sistema jurídico, transparece a
questão acerca de que comunicações trata esse sistema e onde
se situam seus limites.
Verifica-se que será precisamente a distinção funcional proveniente da
delimitação do sistema jurídico (autopoiese) que, segundo LUHMANN, permitirá à
sociedade moderna e complexa escolhas lógicas que minorem suas frustrações, estas
geradas pela abastança de aparentes oportunidades afetivas, profissionais, de
consumo etc.
2.2 – As expectativas sociais e a norma jurídica
Segundo preleciona TAVARES, a função da norma jurídica é balizada pelas
expectativas sociais e não individuais e consubstancia-se, basicamente, na busca da
minoração da complexidade das relações vitais da sociedade mediante uma
formulação abstrata e indefinida, pois tal formulação depende das demandas
temporais correspondentes ao cenário simbolizante da sociedade da época.
Nesse norte, objetivando promover a compreensão da finalidade do Direito,
assevera LUHMANN (1983, 109-110):
O comportamento social em um mundo altamente complexo e
contingente exige a realização de reduções que possibilitem
expectativas comportamentais recíprocas e que não orientadas
a partir das expectativas sobre tais expectativas. Na dimensão
temporal essas estruturas de expectativas podem ser
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estabilizadas contra frustrações através da normatização.
Frente à crescente complexidade social isso pressupõe uma
diferenciação entre expectativas cognitivas (disposição à
assimilação) e normativas, além da disponibilidade de
mecanismos
eficientes
para
o
processamento
de
desapontamentos, frustrações. Na dimensão social essas
estruturas de expectativas podem ser institucionalizadas, ou
seja, apoiadas sobre o consenso esperado a partir de terceiros.
Dada a crescente complexidade social isso exige cada vez mais
suposições
fictícias
do
consenso
e
também
a
institucionalização do ato de institucionalizar através de papéis
especiais. (...) Dada a crescente complexidade social isso exige
uma diferenciação dos diversos planos da abstração.
Em resumo, segundo o autor, a norma jurídica agencia a generalização
côngrua de expectativas normativas, o que representa dizer que o juízo crítico para
a apreensão do sistema jurídico não pode ser individual ou subjetivo. Assim
ALEXANDRE DE MORAES (2006, p. 77), define como “congruente”:
(...) a generalização da segurança do sistema em três
dimensões: temporal (segurança contra as desilusões,
enfrentada pela positivação); social (segurança contra o
dissenso, tratada pela institucionalização de procedimentos);
material (segurança contra as incoerências e contradições,
obtida por meio de papéis, instituições, programas e valores
que fixem o sentido da generalização)”.
Destarte, para LUHMANN, em um mundo imprevisível, há que se ter ao
menos a certeza em relação ao Direito e às posturas que podem contar com
consenso social, pelo que assevera que não se deve aceitar uma conduta que
provoque desilusão.
Tem-se, portanto, que a teoria autopoiética, longe de ser unânime, conforme
WINTER DE CARVALHO (http://www.deltoncarvalho.com.br/blog/capitulo-delivro/o-direito-como-um-sistema-social-autopoietico-auto-referencia-circularidadee-paradoxos-da-teoria-e-pratica-do-direito/), é a que tem despertado substanciais
cogitações críticas quando da sua aplicação às Ciências Sociais, aclarando como os
sistemas se suportam internamente e na afinidade com o meio que o envolve. “A
Pós-Modernidade”, alerta o autor:
“apresenta-se a nós com uma velocidade avassaladora, a qual
desestabiliza a função intervencionista Estatal, visto que este
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demonstra uma grande dificuldade na agilidade e na
transposição dos paradoxos apresentados e decorrentes da
autorreferência do Direito, obstaculizando a tomada de
decisões”.
Há que se destacar aqui, pertinente observação de ALEXANDRE DE MORAES
(2026, P. 83):
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A evidente tendência do processo de diferenciação funcional
do Direito, que se processa simultaneamente às mudanças no
quadro legislativo, político e econômico, é a crescente
orientação da dogmática jurídica e da atividade judicial para as
conseqüências das decisões. Contudo, um sistema jurídico
voltado para o futuro, um Direito de ‘conseqüência’ pressupõe
sua ampla abertura ao ambiente e uma suposta coerência nas
relações inter-sistêmicas, “ensejando, pois, a desfiguração do
próprio sistema jurídico que não mais reconhece seus limites
internos nem as condições auto-referenciais dos demais
sistemas”.64 Esse quadro - repita-se - passa a exigir recursos
cognitivos excessivos e inatingíveis, como ocorre no atual tema
da ‘Teoria das Penas’. O Direito Penal que, por si só, não basta
para diminuir a criminalidade (futuro incerto) e que, por si só,
não consegue reeducar os condenados (futuro incerto,
agravado pela contingência e complexidade sociais), acaba
gerando frustrações que ativam a produção de legislações
esdrúxulas ou formatam Magistrados ‘políticos’, ‘economistas’
e ‘sociólogos’.
Assim, conforme aduz CAMPINLONGO (P. 78-79, 2000), a função adstrita do
Direito apresentada por LUHMANN:
“(...) sua tarefa é a de garantir e manter expectativas quanto aos
interesses tutelados pelo direito e oferecer respostas, claras e
justificadas, no caso de conflito. Daí a definição luhmanniana
de direito como ’generalização congruente de expectativas
normativas‘. Com base em expectativas normativas
estabilizadas, os programas do sistema jurídico implementam
o valor do código do direito (lítico/ilícito)”.
Em concordância e como ponto de apoio, JAKOBS utiliza as afirmações supra
para reescrever a sua ‘Teoria do Delito’, a qual está fortemente vinculada à finalidade
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preventivo integradora da sanção penal, pelo que, conforme o próprio, “... o Direito
da atualidade não garante tanto conteúdos fixos, mas, ao contrário, condições de
funcionamento de uma sociedade pluralista.”
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3.0 – O FUNCIONALISMO PENAL DE GUNTER JAKOBS: O DIREITO PENAL DO
INIMIGO
Conforme abordado no capítulo supra, JAKOBS, pensando as percepções
acerca da finalidade da pena, após delinear o cenário de um Direito Penal da
normalidade, tendo como ponto de partida a teoria de LUHMANN, cuja cátedra
principal é a reafirmação do próprio Direito, de forma que reste garantida a
configuração da sociedade, apresenta sua teoria do “Direito Penal do Inimigo”, com
indicação de conceito, significado, construção filosófica, diferenciação normativa de
“pessoa” e “inimigo”, destaca a antecipação da tutela penal, traz à baila a relativização
de garantias penais e processuais.
Posteriormente à II Guerra mundial, não tão-somente as ciências penais, mas
especialmente elas, estiveram expostas a pressões sociais em busca de legitimação e
mudança. Modelavam-se, ali, inovações na sociedade da República Federal da
Alemanha, e partindo da compreensão sociológica, GUNTHER JAKOBS desponta
como um dos partidários da nova escola do Direito Penal: a Funcionalista.
Nos últimos anos, a percepção clássica do delito (CARRARA), a neoclássica
(neokantismo) e o sistema finalista do delito (WELZEL) advieram a dialogar com a
escola funcionalista, dividida fundamentalmente entre os seguintes nortes: o
funcionalismo estrutural de PARSONS (no Direito Penal identificado como
teleológico, valorativo e ‘moderado’, adotado por ROXIN) e o funcionalismo
sistêmico de LUHMANN (no Direito Penal identificado como estratégico,
normativista e ‘radical’, adotado por JAKOBS).
Assim, segundo os funcionalistas, as várias interpretações da realidade
admitidas pelos feitios da “complexidade” e “contingência” da sociedade delineados
por LUHMANN desvelam o cenário da mudança de paradigmas: a indagação sobre
o que seria o Direito foi substituída pela questão de qual seria a função do Direito.
Obviamente essa mudança deu-se também no Direito Penal, que passou a ter seus
alvos na procura da eficácia e eficiência e a primeira implicação dessa transformação
foi que o foco passou a ser o direito de punir e a busca da prevenção da
criminalidade, de onde partiu JAKOBS na construção do seu Direito Penal do
Cidadão.
Nesse espeque, o funcionalismo no Direito Penal tem como asserção basilar
o fato de que o Direito e, mormente o Direito Penal, é aparelho que se propõe a
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avalizar a funcionalidade e a eficácia do sistema social e dos seus subsistemas. Porém,
como será utilizado esse instrumento e qual será o seu norte? No âmbito do Direito
Penal a resposta para essa questão se divide em três linhas básicas: a) funcionalismo
moderado, de Claus Roxin (2002); b) funcionalismo limitado, segundo o qual o Direito
Penal é abonado por sua eficácia social, sendo, contudo, é atrelado ao Estado Social
e Democrático de Direito; c) funcionalismo radical ou sistêmico, representado pelo
funcionalismo sociológico guiado na Teoria dos Sistemas de LUHMANN (1983),
sendo esta última a que interessa a este trabalho.
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Conforme
GRECO
(http://www.mundojuridico.adv.br/documentos
/artigos/texto076.doc.), a respeito do método funcionalista:
Não lhe interessa primariamente até que ponto vá a
estrutura lógico-real da finalidade; pois ainda que uma tal
coisa exista e seja univocamente cognoscível, o problema
que se tem à frente é um problema jurídico, normativo, a
saber: o de quando se mostra necessária e legítima a pena
por crime doloso? O funcionalista sabe que, quanto mais
exigir para o dolo, mais acrescenta na liberdade dos
cidadãos, às custas da proteção de bens jurídicos; e
quanto menos exigências formular para que haja dolo,
mais protege bens jurídicos, e mais limita a liberdade dos
cidadãos.
Quanto à base filosófica, JAKOBS principia a montagem de sua teoria
amparado em pensadores que concebem o Estado numa visão estritamente
contratualista, qual seja, asseverando que:
No Direito natural de arguição contratual estrita, para ROSSEAU e FICHTE,
todo delinquente é um inimigo, e em HOBBES, KANT, afirmando que, para manter
um destinatário das expectativas normativas, é mais acertado conservar, por
princípio, o status de cidadão para aqueles que não se desviam da norma. (2005, p.
49-50). Para tais pensadores, os infratores, quando do cometimento do crime,
rompem com o contrato social, não podendo mais gozar de seus benefícios, nem
participar da relação jurídica com os demais.
Contudo, JAKOBS introduz as visões de ROSSEAU e FICHTE, mas não as
endossa inteiramente, posto que, para o autor, a transgressão deverá ser contumaz,
e não aleatória, asseverando ainda que o ordenamento jurídico deve conservar
assistido pelo Direito também o infrator, isso porque esse tem direito a voltar a
acertar-se com a sociedade e, para isso, necessita manter seu status de cidadão, bem
65

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

como tem o dever de proceder à reparação, não podendo apenas despedir-se da
sociedade por meio do seu ato.
Para HOBBES (1983), “o cidadão não pode eliminar, por si mesmo, seu status.
Entretanto, a situação é distinta quando se trata de uma rebelião, isto é, de alta
traição”, ou seja, tal crime registra a quebra total da submissão, e essa quebra
significa a volta do homem ao “estado de natureza”, em que, conforme o autor, “os
homens podem todas as coisas e, para tanto, utilizam-se de todos os meios para
atingi-las”. Conforme o filósofo, os homens são maus por natureza e possuem um
poder de violência ilimitado, de que dimana sua máxima “o homem é o lobo do
próprio homem”. Assim, aqueles que incorrem em tal delito não são castigados como
súditos, mas como inimigos’”.
Já, para KANT (2008), que, em relação aos fundamentos e limites do Estado,
utilizou o modelo contratual como regulador, aduz que toda pessoa está
possibilitada a coagir qualquer outra a cumprir as leis estatais, pelo que, em relação
à liberdade humana, assevera que “Liberdade é ausência de determinações externas
do comportamento”. Portanto, quando o homem é instado a agir, ele é livre, pois
cabe a ele a escolha, para o bem e para o mal. Contudo, “as leis descrevem relações
de causa e efeito”, assim, “A liberdade tem leis; e, se essas leis não são externamente
impostas, só podem ser autoimpostas”. Segundo o autor, a única liberdade viável
socialmente é a de seguir as normas vigentes, pelo que destaca que “quando unidos
para legislar, os membros da sociedade civil são denominados cidadãos.
Nesse diapasão, observa ALEXANDRE DE MORAES (2006, p. 161):
Assim, como HOBBES, KANT conhece um ’Direito Penal do
Cidadão’ – contra pessoas que, a princípio, não delinqüem de
modo persistente –, e um ‘Direito Penal do Inimigo’ contra
quem se desvia por princípio. Este exclui e aquele deixa
incólume o status de pessoa: “O Direito penal do cidadão é
Direito também no que se refere ao criminoso. Este segue
sendo pessoa. Mas o Direito penal do inimigo é Direito em
outro sentido”. Nesse sentido, o indivíduo, ao infringir o
contrato social, deixa de ser membro do Estado, está em guerra
contra ele, deixando de ser ‘pessoa’. Logo, deve morrer como
tal (ROUSSEAU); perde todos os seus direitos (FICHTE); deve ser
castigado como inimigo (HOBBES e KANT).
Destarte, conforme as conjeturas supra, JAKOBS distingue os dois padrões
de Direito Penal propostos a diferentes tipos de indivíduos, explicitando que o sujeito
que, por convicção e de modo constante, atenta contra a ordem jurídica sem oferecer
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garantia de comportar-se como pessoa, tal sujeito confirma, ainda que tacitamente,
que não é capaz de se submeter às leis, tampouco conviver em sociedade, e,
portanto, deverá ser tratado como inimigo.
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Nesse cerne, para JAKOBS o ‘Direito Penal do Inimigo’ seria o Direito Penal
por meio do qual o Estado confere enfretamento aos seus inimigos, não aos seus
cidadãos, sendo o conceito de “pessoa” construído em paralelo ao do sistema social,
e, para ser pessoa, é imprescindível oferecer garantias cognitivas bastantes de um
comportamento individual, de modo que tal comportamento não defraude as
expectativas normativas institucionalizadas.
Dessa forma, os indivíduos tratados como inimigos seriam aqueles que, por
sua conduta, se recusam, reiteradamente, a ingressar no estado de cidadania, como,
por exemplo, terroristas, criminosos econômicos, autores de delitos sexuais e de
outras contravenções penais perigosas, entre estes, os mencionados no presente
trabalho, os infratores que comandam o crime organizado, cujo questionamento
acerca da sua ressocialização, nos moldes do Direito Penal vigente, é levantado no
presente trabalho.
Importa destacar, segundo explica ALEXANDRE DE MORAES (2006, p. 164)
que:
O próprio autor (referindo-se a JAKOBS) ressalva que isso não
significa que tudo seria permitido ou que se sucederiam ações
desmedidas; antes, seria possível que aos adversários se
reconheça uma personalidade potencial, de tal modo que na
disputa contra eles não se possa ultrapassar a medida do
necessário. Sem dúvida, isso permitiria ‘muito mais do que na
legítima defesa, na qual a defesa necessária só pode ser reação
perante a uma agressão atual, no Direito Penal de oposição.
Num mesmo norte, SÁNCHEZ (2020, p. 149) ratifica a teoria de JAKOBS,
asseverando que:
O inimigo é um indivíduo que, mediante seu comportamento,
sua ocupação profissional ou, principalmente, mediante sua
vinculação a uma organização, abandonou o Direito de modo
supostamente duradouro e não somente de maneira incidental.
Em todo caso, é alguém que não garante mínima segurança
cognitiva de seu comportamento pessoal e manifesta esse
déficit por meio de sua conduta. (...) Se a característica do
‘inimigo‘ é o abandono duradouro do Direito e ausência da
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mínima segurança cognitiva em sua conduta, então seria
plausível que o modo de afrontá-lo fosse com o emprego de
meios de asseguramento cognitivo desprovidos da natureza de
penas.
O uso da expressão ‘pessoa-inimigo’ é, aos olhos de muitos críticos,
inaceitável em um Estado Democrático de Direito, que infringiria intimamente os
direitos humanos, entretanto, diante do retrato que, ao que parece, não é passível
de reversão, evitar a discussão acerca de tal diferenciação apenas consentirá que se
autentique o caos normativo, cominando-se normas penais e processuais de modo
indistinto aos inimigos e aos cidadãos.
3.1. A sociedade de risco e a cultura do medo
Dentre outros pontos, a Ascenção meteórica do crime organizado no Brasil
decorre da falta de políticas públicas, bem como de uma política criminal irracional
marcada pela alta impunidade. Nesse sentido, como bem ressalta ALEXANDRE
MORAES (2006), o Brasil emerge, hoje, como campeão subnotificação, poucos dos
crimes cometidos são informados aos Poderes Públicos e órgãos de repressão
policial.
O filósofo Ulrich Beck (2012) usa a expressão “irresponsabilidade
organizada”, referindo-se à sociedade atual, dita de risco, sobre a qual explana as
intimidações que confrontam são atribuídas modernização e ao próprio “progresso”.
Assim, a cultura do medo vem do fato de que as instituições criadas para conter
causam incontrolabilidade.
Apenas para dar uma breve visão do caos e falta de respeito às leis e aos que
as representam, transcrever-se-á um fragmento de uma inquirição a um membro de
uma facção criminosa, em que fica demonstrado que ao menos deve-se cogitar
novas formas normativas para se tratar casos que digam respeito a contraventores
pertencentes ao crime organizado:
– Senhor Carlos César dos Santos, o Senhor está sendo acusado
pelo Ministério Público por coação no curso do processo. O
Senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas se quiser
pode aproveitar esta oportunidade para apresentar a sua
versão, para se defender sobre os fatos. O Ministério Público
diz que num júri que aconteceu aqui em Limeira, em 7 de
fevereiro de 2008, o Senhor teria dito que mataria um tal de
Rafael e mataria também a vítima daquele crime o qual o
Senhor é acusado. O Senhor mataria ele se fosse condenado?
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O Senhor quer dizer alguma coisa? – Ah, dizer... é isso mesmo
aí. Demorou... pode condenar aí... não tem problema nenhum,
não. E outra... – O Senhor disse isso... – Deixando bem claro
também, moço, vocês me tirou de Presidente Venceslau lá pra
fazer doze horas de viagem para escutar essa palhaçada aqui.
Eu não vou ficar escutando isso daí não... – O Senhor está me
chamando de palhaço? – Eu falei mesmo. Eu não quero saber
de nada, não. Pode ser o Senhor, o Rogério de dona Chaga.
Você não me intimida, não, rapaz aqui é o Primeiro Comando
da Capital. Aqui é inimigo número um de vocês, rapaz! – O
Senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? – Tenho nada,
não. E, por favor, quanto menos eu... – Então o Senhor disse lá
no Júri... – Disse mesmo e digo pra ele e na frente dele aí. E
quanto aos disparos lá na casa do Rafael, lá quantas vez for
necessário eu mandar meus moleques lá, vou mandar tiro
mesmo. Quero nem saber de nada, não. Já tão processando já,
por atentado. (SANTOS, 2012, degravação de vídeo da internet)
Na pós-modernidade, despontou uma sociedade de risco, e essa trouxe
novas diligências diante de novos sujeitos passivos, globalização econômica,
aumento da criminalidade de massa e profissionalização das organizações
criminosas, e, consequentemente, o acréscimo infalível da percepção coletiva de
insegurança e o aparecimento das novas figuras dos crimes. Assim, a pergunta que
não quer calar: em que deverá se regular uma Política Criminal moderna realista e
coerente?
Como bem explana ALEXANDRE DE MORAES (informação oral –
https://www.youtube.com/watch?v=Lp4lZYOz3-Q&t=868s), acerca das novas
demandas penais e das políticas criminais, buscando arrimo em SILVA SANCHES:
Silva Sanches, olhando o que o Jakobs estava escrevendo e
legitimando, fala assim “bom, 85 ele chamou de ‘inimigos’,
Alemanha; 99, ele disse que o processo era inevitável; 2001, pós
11 de setembro, com legitimação social, ele teorizou”. Silva
Sanchez cunhou uma expressão que eu acho fantástica, ele
falou assim, oh, “há claramente hoje, no mundo inteiro, pelo
menos três novas políticas criminais, ou três políticas criminais
distintas. Há claramente pelo menos três formas diferentes do
Estado investigar, processar, ou três velocidades do Direito
Penal”. Essa foi a expressão. A primeira velocidade do Direito
Penal é o Direito Penal Clássico, cheia de garantias para quem
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está sendo investigado, mais litúrgico, mais lento, porque a
marcha do processo é mais lenta ... todo mundo sabe disso que
eu estou dizendo ... todo mundo aprendeu desse jeito, e, ao
final do processo de contraditório e ampla defesa, devido
processo legal, indúbio pró-réu.
Mas, ao lado dessa velocidade mais lenta, porque mais
garantista, sob a ótica de quem é investigado, há algum tempo
a América Latina e a Europa Continental, que não a GrãBretanha, começaram a importar instrumentos que não tinham
nada a ver com a cultura civil-law, nossa, eu estou falando da
política de barganha, o processo cada vez mais oral, um
processo cada vez mais acelerado, um processo cada vez
menos litúrgico, com muito menos garantias, flexibilização de
garantias, um processo mais digital, na política de acordo.
Não é pouca coisa que está acontecendo. Nós estamos sendo
“atropelados” pela política de acordos. Quem é hoje operador
do Direito e não se afeiçoa a isso vai ficar anacrônico. Reparem,
isso está acontecendo em todos os ramos do Direito.
Mediação, conciliação, justiça terapêutica, justiça restaurativa,
constelação familiar, transação penal, sursis processual penal,
acordo de não persecução penal, colaboração premiada, “plea
bargain agreement” que vem no projeto do ministro da justiça
(à época, Sérgio Moro. Projeto anticrime), acordo de leniência,
autocomposição no âmbito do Direito Civil, na Lei de
Introdução do Direito Civil Brasileiro, no âmbito da
administração pública, acordo de improbidade administrativa.
Desculpa, isso aqui é abreviar processo. Isso aqui é acabar com
a lentidão da dilação probatória. E uma boa parte disso que eu
estou dizendo diz respeito ao próprio movimento
Funcionalista.
Destarte, o penalista prossegue explanando acerca da Terceira Velocidade
do Direito Penal, (informação oral – https://www.youtube.com/watch?v=Lp4lZYOz3Q&t=868s), em relação às novas demandas penais e das políticas criminais, buscando
arrimo em SILVA SANCHES:
Pra descrever ou entender que isso aqui há algumas causas que
eu quero expor pra vocês, ou para reflexão, a primeira delas é
por que que uma política de inimigos é caracterizada ou é
pautada por um excesso de produções de leis penais ou por
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um caos normativo? Bom, é como se Jacobs disse assim “pouco
importa você chamar isso de inimigo, está assim porque é o
tempo que a gente está vivendo”. Verdade. Primeiro lugar,
porque as tradicionais formas de controle da vida em
sociedade passam por crise de paradigmas.Como eu comecei
falando, a família da pós-modernidade não é mais a família da
Modernidade. (...) A mãe pondo o filho para pensar é igualzinho
ao Direito Penal. A mãe diligente. Reparem bem, a pena é um
casamento, é um enlace entre o passado e o futuro. Se não for
assim, é porque o Estado não está cuidando direito de alguém
que está sobre sua custódia. Isso como regra geral, porque, é
óbvio que eu tenho hoje diferentes tipos de criminosos e de
doentes. A mãe quando põe o filho para pensar, para e pensa,
o menino tá lá, sem olhar, sem entender o que ele fez. Quem
gosta de criança e passa nesse momento que o menino está
pensando, ele fica assim, ôh, “posso sair?”, “posso sair?”. A mãe
diligente fala “não!”. Qual a primeira coisa que a mãe quer do
menino? A primeira coisa que ela quer ... porque o castigo é o
presente, o vai-pensar é o presente ... a primeira coisa que a
mãe quer é um olhar pro passado. Esse é o Direito Penal do
Fato. Um olhar retrospectivo, essa é a essência da pena. Ela
quer que ele olhe e fale assim: Não devia ter feito aquilo! O
“não devia ter feito aquilo” é a base ontológica do fundamento
do direito de punir. Arrependimento, remorso, expiação. Como
que eu posso querer colocar alguém de volta pra sociedade se
eu não tenho o básico, que é olhar pra trás, arrependimento e
remorso? Só aí já dá pra, em termos de Criminologia, pensar,
no Brasil, a gente trata todo mundo como se fosse igual, a
gente continua com aquele discurso falacioso da faculdade que
a pena tem a obrigação de ressocializar alguém. É porque é
politicamente correto falar isso. Porque, se a função da pena é
ressocializar alguém, desculpa dizer, um sujeito instruído, que
não possua nenhum problema mental, um promotor, por
exemplo, quando mata a mulher basta você dizer pra ele “você
não mata mais”, ele vai falar “não, não mato, já sei que é
errado”, você não dá pena pra ele? Um médico quando mata a
mulher, você deveria falar pra ele “olha, o senhor não devia ter
feito isso”, “não, pode deixar, é a última vez”.
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Assim, o narcotráfico internacional, proliferação das facções criminosas,
aumento dos crimes transnacionais econômicos e de network, lavagem de dinheiro,
etc., tudo isso demonstra a superioridade da organização da criminalidade sobre o
poder Estatal, cenário calamitoso que o Direito Penal iluminista não está apto a
enfrentar: Inicia-se, dentro de todo o panorama já traçado, a legitimação de políticas
públicas que dissentem inteiramente do modelo clássico.
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4. PUBLICIDADE E RESERVA DO CÓDIGO PENAL
A proposta de aparelhar o Direito Penal de racionalidade implica, em
primeiro lugar, na publicidade do conteúdo normativo desse, bem como torná-lo
totalmente claro aos seus destinatários, posto que, apesar de encontrar-se expresso
no art. 21, caput, do Código Penal, jurídico não ser permitido a ninguém se esquivar
da lei alegando desconhecimento dessa, o elevado número de complexas normas
que compõem o sistema jurídico torna tal presunção legal absoluta apenas uma
ficção.
Nesse contexto, GOMES e BIANCHINI (2020) pregam a reserva de Código
Penal, ou seja, ele deve abarcar tudo de mais poluto, bem como apenas lei
complementar possa modificá-lo, pelo que afirmam que “a maior tarefa do penalista
neste princípio de terceiro milênio, por conseguinte, consiste precisamente em
combater a irracionalidade de grande parte do Direito Penal exageradamente
intervencionista e simbólico”.
Na mesma linha, chama à atenção BATISTA (2004, P. 90):
O mais ambicioso dos cenários possível cuidaria de, pela
revisão técnica, simplificação e finalmente incorporação ao
código de toda a legislação penal especial, rumar para uma
revogação de qualquer lei ou disposição penal extravagante.
Isso equivaleria a estabelecer a chamada ‘reserva de código’,
impondo-se limites à patologia criatividade legislativa
criminalizante, e ao emprego constante da infecunda decisão
penal como venalizada peça publicitária (‘direito penal
simbólico’).
Ademais, ciente de que - no plano temporal, que leva em conta a
contemporaneidade social - toda lei é transitória, seria imprescindível o reexame
periódico da legislação penal.
Conforme ressalta LYRA (1956, p. 307):
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“Quando são discutidos todos os valores – os velhos já sem
força e os novos ainda sem força – a estima pelos bens jurídicos
penalmente protegidos passa a ser, em regra, eventual. A
proteção jurídica inclui e exclui, aprecia e deprecia, tolera e
cobra ao ritmo das circunstâncias”.
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Nesse norte, é que se congraça a dogmática de JAKOBS, no sentido de que
seria fundamental, tendo em vista as mudanças sociais que demonstr um Direito
Penal defasado, um modelo destinado de direito penal direcionado especificamente
à criminalidade grave, ao crime organizado e ao terrorismo, qual seja, o Direito Penal
do inimigo, e que esse modelo fosse muito bem delineado e publicizado, para que,
de forma alguma, contaminasse os parâmetros que pautam o Direito Penal do
Cidadão
5. A POLÍTICA CRIMINAL E A REALIDADE BRASILEIRA
O Direito Penal, explana Alexandre de Moraes, primeiro brasileiro a escrever
sobre Direito Penal do Inimigo, em palestra realizada na Escola Judiciária Militar do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, (informação verbal):
Se a gente parar pra raciocinar como é a sociedade brasileira e
como a gente está doente, basta pensar que a gente precisa de
uma lei para dizer que não pode bater em mulher, a gente
precisa de uma lei para dizer que não pode maltratar criança, a
gente precisa de uma lei para dizer que não pode discriminar
uma pessoa por causa da cor da pele, no elevador, a gente
precisa de uma lei pra dizer que não pode discriminar idosos.
Veja, se o Direito Penal está colocado desse jeito na sociedade
brasileira, é porque a sociedade brasileira está muito doente,
que o básico da cidadania ela não respeita, o básico...o básico
do que está escrito no artigo primeiro, o artigo terceiro, como
objetivos e fundamentos da República a gente não tornou
ainda uma coisa concreta e real, é papel! O Direito Penal é o
raio-x da ética de uma sociedade, por excelência. Se você quer
insistir com a ideia de que o Direito Penal brasileiro é
fragmentário, então eu vou te contar um dado, porque eu
contei: nós temos, hoje, 193 normas penais extravagantes, ou
normas penais... ou normas jurídicas que contém uma norma
penal extravagante incriminadora. Nós formatamos, desde 88,
entre figuras simples, qualificadas e privilegiadas, mais de 800
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tipos. Desculpa dizer, mas, o quê que isso tem de
“fragmentário”?!
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Constata-se que, no Brasil, temos, hoje, um descomedimento de criação de
normas. Buscando ilustrar as consequências dessa legislação simbólica, segue a
reprodução de comentário na internet de uma notícia publicada, cuja chamada é
“Presos ao pescar: ironias de um estado (in) eficiente”. Tal fragmento, por si só, já
exemplifica o que ALEXANDRE DE MORAES comenta no trecho da palestra acima
descrita:
“Presos ao pescar: 26h na cadeia. E acorrentados.
Desempregados foram detidos com 2kg de peixe em Vitória”.
Do corpo da notícia, extraímos o seguinte: “Os desempregados
Valmir Santos, 45 anos, e Rodrigo Dantas de Almeida, 27,
deixaram a prisão, ontem à noite. Eles ficaram 26 horas atrás
das grades, algemados e sem comer, acusados da pesca ilegal
de dois quilos de peixe. Os dois foram flagrados pela Polícia
Ambiental na área da Estação Ecológica do Lameirão, na região
da Ilha da Pólvora, na Baía de Vitória, na tarde de terça-feira.
[...] Algemados pelos pés e presos por correntes a uma barra
de ferro, Valmir e Rodrigo permaneceram no Departamento de
Polícia Judiciária (DPJ) da Capital, sem comer, até as 18h50.
Nesse horário, chegou o alvará de liberdade provisória. [...]
Atuando
descaradamente,
os
delinquentes
foram
surpreendidos com quase dois quilos de peixe em plena Baía
de Vitória. Ambos alegaram tratar-se de pesca para consumo
pessoal, mas a polícia, fazendo uma inteligente analogia com a
lei de drogas, considerou a grande quantidade da substância
apreendida, as circunstâncias do crime e as circunstâncias
sociais e pessoais, e descartou a desculpa esfarrapada. Até
mesmo porque foram apreendidas ferramentas do crime que
indicam maior lesividade e certo profissionalismo (molinete). A
esposa de um dos detidos, tentando amenizar a gravidade do
ato e dramatizar a situação, declarou que: quando a gente não
tem condições, não tem uma carne ou um ovo para dar a nossa
filha de cinco anos para comer, ele vai pescar. Eu acho isso uma
injustiça. (JÓRIO, 2012)
Observando o retrato supradescrito, faz-se desnecessário discorrer acerca da
necessidade da relativização necessária para distinguir o Inimigo do Cidadão, afim
de que possa haver proporcionalidade quanto às utilizadas em cada infração.
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5.1 Direito Penal e legislação de emergência: combate à atuação criminosa do
inimigo
Como bem ressalta GUILLAMONDEGUI (2005) em relação à legislação penal
de emergência:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A legislação penal de emergência se caracteriza basicamente
por: a) existência de um reclamo da opinião pública para reagir
à sensação de insegurança; b) adoção de sanção com regras
diferentes das tradicionalmente contempladas no modelo
liberal clássico (vulnerando-se princípios de intervenção
mínima, de legalidade – com redação de normas ambíguas ou
tipos penais em branco ou de perigo abstrato, de culpabilidade,
de proporcionalidade das penas, de ressocialização do
condenado, etc.) e c) adoção de um Direito Penal meramente
‘simbólico’.
Para JAKOBS (2008, p. 17) as ações basilares materiais ou penais são:
a) passagem do direito penal à legislação de combate à
criminalidade; b) antecipação da punição do inimigo em uma
atuação prospectiva com visão para o futuro; c) relativização
e/ou supressão de certas garantias penais. E as principais
medidas formais ou processuais são: a) restrição de garantias e
direitos processuais aos imputados; b) alargamento dos prazos
da prisão preventiva; c) aumento dos prazos de prisão, de
detenção policial para fins investigatórios.
Parafraseando Alexandre de Moraes (2006), o Direito Penal é como a mãe
diligente que coloca o filho de castigo. O que ela espera? Primeiro, um olhar para o
passado, que o filho reflita e se arrependa genuinamente do seu erro. Segundo, um
olhar par o futuro, para que não cometa o mesmo erro e mude sua conduta. Assim,
seria de fato real acreditar que um traficante, que comanda da prisão uma rede
criminosa, irá ter um olhar para o passado ou para o futuro e mudará sua conduta?
Em um mundo incerto, com eventos que fogem ao nosso controle, deveríamos ao
menos poder nutrir em relação ao Direito e às posturas que esse pode adotar para
atender a realidade dos fatos, pois fechar os olhos e permanecer inerte não trará
solução às mazelas sociais.
5.2 O caráter preventivo das novas leis brasileiras
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O artigo 288 do Código Penal prevê o formato da quadrilha ou bando
“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”.
Assim, está claro que a delinquência organizada prevê dois quesitos principais: o
primeiro é caráter de organização, ou seja, concorrência de várias pessoas (mais de
três); e o segundo, várias pessoas com o desígnio comum delitivo. Assim, faz-se
crucial, para conceber as ideias apresentadas no presente artigo, apreender a
proporcionalidade delitiva do crime organizado em relação ao crime comum.
Como bem explana MONTOYA (2007, p.501) acerca dos arcabouços
mafiosos, sobremaneira em relação ao sequestro de pessoas e o tráfico de armas:
(...) o sequestro de pessoas. Os lucros são altos e não há tanto
risco quanto no tráfico de narcóticos ou no contrabando de
cigarros; o dinheiro é utilizado em investimentos e em negócios
mais lucrativos. Uma segunda especialidade é o tráfico de
armas. Tentaram, inclusive, adquirir o controle de um instituto
de crédito em São Petersburgo (Rússia) e comprar 34 milhões
de rublos russos para reinvestir em atividades produtivas na exunião soviética.
Ainda, outra diligência diferenciada as organizações criminosas é o tráfico de
seres humanos, pelo que o ordenamento jurídico brasileiro oferece duas formas de
combater esse delito: a primeira seria esperar a materialização do crime e a segunda
seria penalizar os autores de delito ou bando de forma preventiva, pela intenção de
cometer um crime no futuro, exemplo de Direito Penal do Inimigo.
A Lei nº 12.694 de 24 de julho de 2012, de Crime Organizado, avultou por
decisão colegiada, distribuir responsabilidades e fragmentar o peso de decisões
sobre indivíduos criminosos. Além disso, a nova lei, afastando polêmicas referentes
ao seu conceito, trazendo uma definição clara sobre tais organizações criminosas.
A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, também se enquadra no direito de
prevenção. Aplicada a usuários e traficantes de drogas ilícitas - a polêmica Lei
antidrogas - também tipifica com clareza as condições para enquadrar o sujeito na
conduta delitiva. Como exemplo, traz, no seu artigo 28, § 2º, nas mesmas letras:
(...) para determinar se a droga se destina a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta
e aos antecedentes do agente.
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O Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), abonado
pelo Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, que trata do uso de tipos de
explosivos sem a devida autorização legal, uma ação controlada pelo Exército
Brasileiro para conter esse crescente crime é mais um exemplo de ação preventiva.
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Para esboçar a proporção lesiva desse crime e também as ações
desenvolvidas pelo exercido de acordo com o Regulamento supramencionado,
transcreve-se
aqui
a
notícia
de
Tahiane
Stochero
(http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/06/exercito-torna-rigidas-regras-deseguranca-para-uso-de-explosivos.html), publicada no site O Globo:
Para conter o uso de explosivos em ataques a caixaseletrônicos, o Exército resolveu endurecer as regras no controle
de segurança de empresas que fabricam, vendem ou usam o
material, buscando evitar furtos, roubos e desvios. As novas
regras foram publicadas no Diário Oficial da União nesta
semana. Só em 2010, mais de uma tonelada de explosivos dos
mais variados tipos foi parar nas mãos de criminosos. Segundo
levantamento da Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados, órgão subordinado ao Comando de Logística do
Exército, O número é 170% superior ao ano anterior. São esses
explosivos, segundo delegados da Polícia Civil, que estão
sendo usados em assaltos a agências bancárias em todo o
país”.
Temos ainda a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, cujo órgão
responsável pela sua efetivação – ressalvados os casos que cabem à Polícia Federal
– é Sistema Nacional de Armas (SINAM), que versa sobre a proibição do porte ilegal
de arma de fogo, no território nacional, dispondo acerca de registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição.
Outra lei como preventiva é a Lei nº 11.340 (Maria da Penha), de 7 de agosto
de 2006, que, nos termos do § 8º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988,
coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher, e tem como medida de
seguridade preventiva, por exemplo, a determinação de que o indivíduo
potencialmente perigoso mantenha-se à distância da vítima.
Vale citar ainda a Lei nº 12.258, de 15 de junho de 2010, que alterando parte
do Código Penal e da Lei de Execuções, determinou o uso de tornozeleira ou
bracelete eletrônico com o objetivo de monitorar o infrator.
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Assim, tem-se, em rápida análise, que tais normativas proporcionam
benesses que avalizam maior segurança à sociedade, emprestando maior efetividade
à norma penal, bem como, colaborando com a diminuição da população prisional.
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6.0 – A FUNÇÃO DA PENA EM LARANJA MECÂNICA
Burguess (2012), em Laranja mecânica, obra considerada extremamente
polêmica e violenta na época empreende intencionalmente a violência explícita,. A
finalidade do autor é exatamente colocar o leitor e telespectador em contato direto
com a realidade que Alex representa, de violência, drogas ressalta em nota ao livro,
esclarece a origem do nome do protagonista
O autor emprega um trocadilho ao dar o nome ao protagonista, Alex – "sem
lei": ab (longe de, sem) + Lex(lei) – um alusão a como Alex e sua gang vivia, ditando
as próprias leis sempre, recusando-se a obedecer os comandos legais estatais, bem
como colocando a sociedade à mercê da sua violência ininterrupta.
Assim, preso, ele encontra-se dominado, obstruído, impedido de
empreender as atrocidades que costumava praticar com sua gangue. O enredo nos
mostra que, como forma de tentar exterminar a criminalidade, bem como sua
reincidência, o Estado testa o Método Ludovico, cuja pretensão seria eliminar as
propensões criminosas do indivíduo, para, só então, devolvê-lo à sociedade, incapaz
de delinquir, com sua violência e criminalidade neutralizadas. Dessa forma, procedem
a um tratamento condicionante, em que são injetadas em Alex substâncias
nauseantes enquanto ele assiste a cenas de violência.
Devolvido ao convívio social, o protagonista sente-se curado:
“Quando chegou ao Scherzo eu conseguia me videar
claramente correndo e correndo com nogas muito leves e
sorrateiros, esculpindo o litso inteiro do mundo que krikava
com mina britva degoladora. E então o movimento lento e o
adorável último movimento cantado ainda por vir. Eu estaba
realmente curado”. (BURGUESS, 2012, p. 259).
Nesse contexto, vemos na obra a questão acerca da função ressocializadora
da pena, e a pergunta: a inocuização de Alex foi, de fato, eficaz? O romance mostra
que não, posto que, em dado momento da história, fica demonstrado Claramente o
método não removeu a natureza violenta e predisposta ao mal que Alex possuía,
pois, após tentar suicídio, ele se mostra capaz de sonhar com a violência, bem como,
em uma fala de um padre comoca da por BURGUESS (2012, p. 142): “A questão é se
uma técnica dessas pode realmente tornar um homem bom. A bondade vem de
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dentro. Bondade é algo que se escolhe. Quando um homem não pode escolher, ele
deixa de ser um homem”. Nesse sentido, apreende-se da obra que o indisciplinável
não pode ser retificado, a essência humana não é passível de alinho, ainda que a
força.
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Aplicado à nossa realidade, vemos que o tratamento dado a Alex foi
desumano, assim como o tratamento dado aos apenados nos presídios, o que
obviamente o tratamento dado a Alex não modificou sua essência, bem como o
sistema prisional não ressocializa, mas coisifica o homem.
Na obra, fica claro que Burguess tenta argumenta a favor do livre-arbítrio do
home, e que é melhor ser mau a por própria escolha que ser boa por meio de
lavagem cerebral. Quando Alex tem o poder da escolha, opta apenas por violência.
Assim, sustenta o autor:
Ser bom pode não ser agradável, 6655321. Pode ser horrível ser
bom. E quando digo isto a você, eu compreendo como soa
contraditório. Eu sei que vou passar muitas noites sem dormir
por causa disto. O que é que Deus quer? Deus quer a bondade
ou a escolha da bondade? O homem que escolhe o mal é talvez
de uma certa forma melhor do que aquele a quem a bondade
é imposta. Questões duras e profundas, 6655321”.(BURGUESS,
Anthony, 2012, p. 156).
Contudo, hoje, em busca de “transformar” o sujeito que comete a infração,
ele passa a ser um objeto castigo que se assemelha aos métodos cruéis e medievais.
Os castigos impostos na modernidade e na realidade prisional brasileira, também
condicionam os apenados, pois, à medida que mistura todos os tipos de condenados,
crimes mais graves e mais leves, condiciona todos a se tornarem maus.
Assim, não se trata o tema tratado neste artigo de inocuização pura e simples
imposta a Alex, nem em dar um tratamento cruel, mas apenas de garantir que
sujeitos, pelo que se concorda com a obra quanto à certeza de que a bondade não
é capaz de penetrar no consciente da natureza genuína predisposta ao crime.
Contudo o que dizer da maldade imposta a todos apenados igualmente, tornandoos todos maus igualmente? Não seria aceitável discutir a falta de proporcionalidade
contida no Direito Penal vigente?
O indivíduo, uma vez que entra no sistema prisional, não consegue voltar a
fazer parte da sociedade, a realidade prova que ele não pode ser reeducado nem
ressocializado, como almejam os defensores das teorias ressocializadoras. É
necessário que muitas melhorias e mudanças ocorram para que isso seja real.
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CONCLUSÃO
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O exame simplista e emocional à um Direito Penal de terceira velocidade
reflete um discurso desassociado da realidade. Ante a conjuntura de um país de
política criminal demagógica, que se utiliza do Direito Penal como revide mais célere
e de menor custo para solução de crises de insegurança, seria razoável ao menos
discutir as adaptações de uma política criminal diferente para o ‘inimigo’.
O que hoje ocorre é a criminalização tácita, sorrateira e às escuras,
justiçamento, milícia, como tem ocorrido e inevitavelmente continuará ocorrendo. Os
críticos do direito preventivo argumentam que a constituição proíbe a pena
perpétua, comparando as medidas preventivas a tal pena. Porém, o que ocorre hoje?
Não seria pena perpétua o estigma que a sociedade impõe ao criminoso? E o que
dizer da mistura dos detentos que cometem crimes leves e hediondos, devido,
principalmente, à lentidão dos julgamentos dos milhares de processos. O que temos
hoje é um Direito Penal desproporcional que junta os “reeducandos” e forma uma
argamassa nefasta.
Bem elenca CAMPIMPLONGO (2000, p. 54) os traços paradigmáticos que
assinalam a realidade atual:
a) a ineficiência do Estado em executar políticas públicas
básicas, o que acentua os índices de criminalidade; b) a
ineficiência do Estado em fiscalizar e executar adequadamente
o sistema penitenciário, o que vem ensejando a mitigação do
Direito Penal clássico, com a adoção do Direito de segunda
velocidade (mitigação da pena de prisão e adoção de penas
alternativas, como substituição ao pesado custo do sistema
carcerário e fiscalizador), o que, ademais, vem contribuindo
para o aumento da reincidência; c) o aumento da sensação
subjetiva de insegurança da população, em virtude do avanço
tecnológico dos meios de comunicação (hoje, com a televisão,
internet etc., se sabe em São Paulo de um crime de latrocínio
ocorrido há alguns minutos no subúrbio do Rio de Janeiro,
aumentando a sensação de insegurança coletiva). Isso tudo
agravado pela forma sensacionalista com que a mídia antecipa
julgamentos e veicula notícias – como um autêntico produto
de mercado4 ; d) uma sociedade marcada pelo risco, em
decorrência dos avanços da tecnologia (novos meios de
transportes, de comunicação etc.), incrementando, na
legislação penal, novos tipos de perigo abstrato e omissivos
impróprios como respostas aparentemente adequadas para
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evitar tais riscos; e) aumento considerável da demanda penal,
diante da tutela dos interesses difusos e coletivos e outros
decorrentes das ‘novidades’ da era pós-industrializada
(econômicos, de informática, etc.); f) globalização econômica
que vem intensificando as desigualdades sociais e
incrementando no Direito, novos conceitos, com novos tipos
penais, com o abandono de consagradas figuras, tudo em
nome da eficiência econômica; g) a utilização do Direito Penal
como instrumento para soluções aparentemente eficazes a
curto prazo, mediante o fisiologismo de políticos que acabam
hipertrofiando o sistema penal, criando uma colcha de retalhos
legislativa incongruente e despropositada; h) o desprestígio de
outras instâncias para a solução de conflitos que poderiam ser,
a princípio, retirados da tutela do Direito Penal (como o Direito
Administrativo)5 ; i) o considerável aumento do descrédito da
população nas instituições e na possibilidade de mudança a
curto prazo que, acentuadas pela crise do próprio homem, vem
fomentando a criação de ‘Estados paralelos’, à margem da
ordem jurídica posta, aumentando e fortalecendo organizações
criminosas, proliferando a justiça ‘pelas próprias mãos’
(linchamentos, grupos de extermínio etc.), desmobilizando os
movimentos sociais e desarticulando os mecanismo de
resistência à miséria etc.
Cientes de que toda lei é transitória, no sentido temporal, não
intertemporal, deveria nosso País permanecer refém do crime organizado? Não seria
racional um reexame periódico da legislação penal, buscando alinhá-la as
necessidades atuais? ZAFFARONI e PIERANGELI (1997, p. 375) apoiam a ideia de um
Direito Penal mais dinâmico, sustentando que o “direito penal fundado
antropologicamente não pode pretender haver encontrado um mínimo de ética que
tenha sido fixado de uma vez para sempre”. No mesmo sentido, BONFIM (1997, p.
190), assevera que, além da reserva de Código, a codificação deveria ter datas-limite,
pois “necessita o legislador, à luz do momento em que vive, a necessária referência
axiológica para a produção normativa”.
No sentido de obediência às leis, colaciona REALE (1994, P.49):
Podemos criticar as leis, das quais dissentimos, mas devemos
agir de conformidade com elas, mesmo sem lhes dar a adesão
de nosso espírito. Isto significa que elas valem objetivamente,
independentemente, e a despeito da opinião e do querer dos
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obrigados. Foi Kant o primeiro pensador a trazer à luz essa nota
diferenciadora, afirmando ser a Moral autônoma, e o Direito
heterônomo. Nem todos pagam imposto de boa vontade. No
entanto, o Estado não pretende que, ao ser pago um tributo,
se faça com um sorriso nos lábios. Há, no Direito, um caráter
de ‘alheiedade’ do indivíduo, com relação à regra. Dizemos,
então, que o Direito é heterônomo, visto ser posto por terceiros
aquilo que juridicamente somos obrigados a cumprir. A lei
pode ser injusta e iníqua, mas enquanto não for revogada, ou
não cair em manifesto desuso, obriga e se impõe contra a nossa
vontade, o que não impede que se deva procurar neutralizar
ou atenuar os efeitos do “direito injusto”, graças a processos de
interpretação e aplicação que teremos a oportunidade de
analisar. È inegável, porém, que em princípio, o Direito obriga,
sendo o característico da heteronomia bem mais profundo do
que à primeira vista parece. Daí podemos dar mais um passo e
dizer que o Direito é a ordenação heterônoma e coercível da
conduta humana.
Não se trata aqui de ousar pretender dar resposta a um
questionamento tão complexo, que provavelmente irá ecoar por ainda muitos anos,
seria ingênuo pensar uma resposta imediata. Para edificar equilíbrios socialmente
admissíveis, necessitamos de tempo, paciência e esforço. Este rascunho tem a tímida
aspiração de promover um debate já iniciado, e colaborar com o combate à
impunidade, questionando um modelo de Direito Penal que aponte tão somente à
reafirmação do Direito e de valores ético-sociais e não procure alternativas para lutar
contra aqueles que ferem nossa sociedade e afrontam nossas leis. Conforme a lição
de MORAES Jr. (2020, p.10), é imperativo assumir que “se as violações das normas
não são punidas, ou não são punidas de forma sistemática, tornam-se sistemáticas”.
Em suma, tais propostas anseiam colaborar com o debate acerca de um
Direito Penal mais voltado ao seu tempo e mais reconhecido pelos cidadãos, o que
seguramente contribuiria para a redução da impunidade e, como pretende JAKOBS,
a imposição de uma medida repressiva – racionalmente aplicada, de forma
proporcional, diferenciando o Cidadão do Inimigo – consistiria na real reafirmação
do próprio Direito. Por fim, já advertia IHERING (2020, p. 41) que “quando mil homens
têm de dar combate, o desaparecimento de um só pode passar despercebido; mas
quando cem dentre eles abandonam a bandeira, a posição daqueles que ficam fiéis
torna-se cada vez mais crítica; todo o peso da luta recai sobre eles exclusivamente”.
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No âmbito das discussões que permeiam a matéria relacionada aos
procedimentos administrativos para apuração de faltas funcionais de servidores
públicos, chama a atenção o impeditivo de ordem legal para que o servidor que
responde a processo administrativo disciplinar venha ser aposentado
voluntariamente ou exonerado a pedido.
No âmbito do regime jurídico aplicável aos servidores da federais, que, neste
quesito, tem sido replicado pelos estatutos de servidores públicos no âmbito dos
Estados e Municípios, a Lei 8.112/90, dispõe o seguinte:

Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do
processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
Não obstante a regra supracitada, aparentemente, seja bastante clara e, em
uma interpretação literal, não deixe margem a dúvidas, há que se considerar as
liberdades individuais existentes na outra face da discussão. Se de uma banda a
norma em referência se mostra fechada para maiores discussões em função de seu
conteúdo prescritivo, de outra, a liberdade, como garantia individual, parece estar
sendo confrontada, na medida em que, ao impedir a exoneração do servidor que
responde a PAD, o legislador pode, ainda que indiretamente, estar criando obrigação
para que o servidor permaneça trabalhando, mesmo contra sua vontade.
Então, o cerne da questão é saber se o impedimento para que aquele
servidor que responde a processo disciplinar venha a ser exonerado ofende ou não
o direito fundamental à liberdade individual e à livre iniciativa, na medida em que há
um impedimento de ordem legal para que o servidor, nessas condições, rompa o
vínculo que possui com a Administração, sendo, indiretamente, obrigado a
permanecer prestando seus serviços, mesmo a contrassenso.
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No que se refere ao impedimento para obtenção de aposentadoria
voluntária, a questão aparenta ser de menor delicadeza, em se comparando com a
vedação à exoneração a pedido, tendo em vista que a ausência de processo
administrativo disciplinar pode ser vista como mais um requisito para a efetivação
dessa modalidade de aposentadoria, ou seja, uma condição negativa para o exercício
de um direito.
Entretanto, mesmo na situação do impeditivo para aposentadoria voluntária,
essa condicionante merece ser vista com a devida cautela, já que se tem um
obstáculo ao exercício de um direito em função de uma situação ainda não
devidamente apurada, o que pode significar afrontamento ao princípio da presunção
de inocência. Neste contexto, é preciso atentar para situações em que o servidor,
presumidamente inocente, pode ter o exercício de um direito sobrestado em função
de fatos que, ao final, não venham a configurar infração funcional.
Em outra banda, é necessário destacar que o sobrestamento do processo de
aposentadoria em razão da existência de PAD não pode se dar de maneira indefinida,
já que, o servidor não pode aguardar indefinidamente a solução de uma celeuma
administrativa que, muitas das vezes, é retardada pela burocracia inerente à
Administração Pública. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
vem entendendo que impedimento ao exercício aposentadoria voluntária deve
considerar a contagem de prazo razoável para a conclusão do processo
administrativo disciplinar, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA
SOBRESTADO EM RAZÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO.
DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, em casos de inobservância de prazo razoável para a
conclusão do processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade
na concessão de aposentadoria ao servidor investigado.
2. Precedentes: AgInt no REsp 1.658.130/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 11/10/2017; REsp 1.532.392/SE, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/3/2017;

88

www.conteudojuridico.com.br

AgRg no REsp 1.177.994/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
19/10/2015; AgInt no REsp 1.656.605/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 21/3/2018; AgInt no RMS 54.459/GO, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2018; e AgInt no
AREsp 1.061.958/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
03/4/2019.
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3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1348488/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
Então, decorrido prazo razoável sem que haja solução do processo
disciplinar, o pedido de aposentadoria voluntária deve ter seu curso retomado,
sob pena de que o servidor, presumidamente inocente por norma
constitucional, venha a ser prejudicado pela mora da Administração.
Neste contexto, é possível defender que se aplique para a situação aqui
tratada o prazo de 140 (cento e quarenta) dias como limite para sobrestamento do
processo de aposentadoria, em função do entendimento assentado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça em relação ao prazo de duração do processo disciplinar,
na forma da sua Súmula 635, que reza o seguinte:

Súmula 635: “Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei
8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a
abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato,
interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de
caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após
decorridos 140 dias desde a interrupção.”
Desta forma, de modo geral, em sintonia como o que até aqui se expôs,
mostra-se plenamente defensável a definição do que seria prazo razoável, para fins
de sobrestamento do pedido de aposentadoria voluntária, como o prazo de 140
(cento e quarenta) dias, nos termos da Súmula 635 do STJ. Assim, após o decurso de
tal período, o sobrestamento da aposentadoria pode ser caracterizado com abusivo.
No que se refere ao impedimento para exoneração a pedido, a questão
mostra-se ainda um pouco mais sensível, na medida em que estar-se-á diante de um
fato impeditivo ao exercício do direito constitucional à liberdade no que tange ao
trabalho. Aqui, é preciso atentar, o direito restringido não é o relativo à
aposentadoria, cujos requisitos são de ordem infraconstitucional, mas sim ao
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exercício de liberdade individual, alçada à condição de direito constitucional
fundamental.
A sutileza desta última hipótese reside na circunstância de que, por força do
que prescreve o artigo 172, da Lei 8.112/90, que pode, inclusive, ser aplicado
subsidiariamente a servidores de outras esferas, o servidor que estiver respondendo
a processo disciplinar ficará impedido de exonera-se do cargo, sendo constrangido
a permanecer trabalhando, ainda que contra sua vontade. Em consequência, é
possível perceber que o impedimento para o pedido de exoneração em razão do
servidor estar respondendo a processo disciplinar viola o direito à liberdade
individual e à livre iniciativa, maltratando as normas insertas no artigo 5º, II, XIII, XLVII,
“c”, da Constituição Federal.
Em situações como estas, em que o servidor que vier pedir exoneração
estiver respondendo a processo disciplinar, parece ser mais razoável que se processe
regularmente o pedido de exoneração, sem prejuízo da continuidade do
procedimento disciplinar, inclusive com a possibilidade de conversão da exoneração
em demissão, se for o caso. O que não se mostra plausível, data máxima vênia aos
que pensam de forma diversa, é manter o servidor em exercício contra sua vontade.
Assim, em razão do que se expôs, é possível concluir que o sobrestamento
do processo de aposentadoria voluntária do servidor que estiver respondendo a
processo disciplinar, na forma do artigo 172, da Lei 8.112/90, deve considerar o limite
de prazo razoável para conclusão deste, com indicativo para utilização do prazo de
140 dias como parâmetro.
Já no que se refere ao impedimento para exoneração a pedido do servidor
que responde a processo disciplinar, esta restrição representa ofensa ao direito à
liberdade individual e à livre iniciativa, na medida em que, em última instância, estarse-á obrigando o servidor a trabalhar mesmo contra sua vontade, afrontando as
normas esculpidas no artigo 5º, II, XIII, XLVII, “c”, da Constituição Federal.
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RESUMO: Inicialmente, este estudo trata da evolução história do Tribunal do Júri e
os seus procedimentos. Ainda neste início, entre outros aspectos, apresentam-se os
princípios que regem esse tribunal, tais como o princípio da plenitude da defesa, do
contraditório, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos, dentre outros. Em
seguida aborda-se a mídia, sua influência e seu poder de decisão para a grande
massa, além de abordar também a Liberdade de Imprensa. É inegável afirmar que a
mídia, nos dias atuais possui um poder absoluto e que acaba por influenciar as
decisões de pensamento e de ação da grande massa populacional da sociedade. E
esse poder influenciador também acaba por respingar no veredicto de um
julgamento ocorrido no Tribunal do Júri. Isso se deve em grande fato, devido ao fato
de que, no campo do direito penal, a mídia divulga e acompanha crimes dos mais
diversos, dando especial atenção àqueles que chocam, como ocorre com os crimes
dolosos contra a vida que são julgados pelo Tribunal do Júri. É nesse caminho que a
mídia se apresenta de forma mais acentuada e influente, colocando o réu sob o
rótulo de culpado antes mesmo da sentença condenatória transitada em julgado. É
sob esse viés que foca esse estudo, abordando as vantagens e desvantagens do
trabalho da mídia nos julgamentos do Tribunal do Júri e suas consequências no
julgamento.
Palavras-chave: Mídia. Tribunal do Júri. Decisão. Influência.
ABSTRACT: Initially, this study deals with the historical evolution of the Jury Court
and its procedures. Still in this beginning, among other aspects, the principles that
govern this court are presented, such as the principle of the fullness of the defense,
the contradictory, the secrecy of the votes, the sovereignty of the verdicts, among
others. It then addresses the media, its influence and decision-making power for the
mass, as well as press freedom. It is undeniable to say that the media nowadays has
absolute power and that ultimately influences the decisions of thought and action of
the large population of society. And this influential power also spills into the verdict
of a trial in the Jury Court. This is largely due to the fact that, in the field of criminal
law, the media disseminates and monitors crimes of various kinds, paying particular
attention to those who clash, as is the case with willful crimes against life that are
tried by the Court. from the jury. It is in this way that the media is most pronounced
and influential, placing the defendant under the label of guilty even before the final
sentence. It is under this bias that this study focuses on addressing the advantages
and disadvantages of media work in the Jury trial and its consequences in the trial.
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A mídia, sempre esteve no centro do poder de decisão de um indivíduo. Seja
pela publicidade e propaganda, pela abordagem agressiva em jornais e revistas, além
de Tv e rádio, o indivíduo acaba por ser influenciado em suas opiniões e decisões
pelo o que a mídia expõe.
Devido a esse fato, é necessário que se discuta os limites e a influência que a
mídia possui para a sociedade, principalmente na área do Direito, em especial no
Direito Penal, onde se lida com vidas humanas e seus desdobramentos. Num
contexto mais específico, deve-se ter maior atenção no poder de influência da mídia
em decisões implantadas no Tribunal do Júri, onde o povo é quem decide o
veredicto.
Nota-se nas últimas décadas um significativo aumento do poder de influência
da mídia, que vem auxiliando a sociedade em tomar decisões a respeito de um
acusado antes mesmo de uma sentença condenatória transitada em julgado. Assim,
no que se refere aos casos de grande repercussão, os jurados, chegam a audiência já
tendo formulado um pré julgamento, com base no conjunto probatório divulgado
pela mídia.
É uma situação onde a mídia através de seu poder de alterar qualquer opinião
de um cidadão, acaba por julgar (inocente ou não) um réu sem antes lhe dar o direito
da ampla defesa (VALVERDE, 2014).
Por ser um tema bastante atual e que ainda merece atenção, vide o fato de
que a mídia vem exercendo um papel cada vez mais influente nas decisões do
Tribunal do Júri, o presente estudo busca discorrer a respeito de como a mídia
influencia diretamente o acusado diante do seu julgamento no Tribunal do Júri.
Portanto, neste trabalho será analisada a mídia e a sua influencia no Tribunal do Júri.
Cabe destacar que a presente temática não terá tratamento conclusivo, sendo
apenas exemplificativo, devido ao tema ser amplo e subjetivo, uma vez que se trata
do direito à publicidade e da ética jornalística.
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2. METODOLOGIA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão de literatura, constituído de
estudo bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de
leituras das leis, da Constituição Federal, de revistas jurídicas, de livros e artigos
vinculados à análise das consequências da mídia nas decisões do Tribunal do Júri e
de outras doutrinas disponíveis relacionadas ao tema.
A presente pesquisa foi realizada mediante o levantamento de documentos.
Assim, a coleta de dados é resultado de uma busca feita em bases de dados, tais
como: Scielo; Google, dentre outros, entre os dias 01 a 18 de outubro de 2020.
3. TRIBUNAL DO JÚRI: ASPECTOS GERAIS
Antes de se adentrar no tema proposto por esse trabalho, é necessário
discorrer em linhas gerais sobre o Tribunal do Júri, haja vista que é nesse local que
se concentra as decisões de cunho penalista e que em determinadas situações são
suscetíveis ao poder da mídia.
De origem do latim “jurare”, júri significa “fazer juramento”. Representa um
juramento feito pelos membros do Conselho de Sentença, elencado no art. 472 do
Código de Processo Penal atual. O Tribunal do Júri remete aos crimes dolosos contra
a vida. No Brasil, o Tribunal do Júri se instalou em junho de 1922, pelo qual buscava
um pensamento democrático.
Nesse período inicial, o Tribunal do Júri possuía uma natureza apenas de
julgamento dos crimes de imprensa. Era realizado por meio de 24 cidadãos “bons,
honrados, inteligentes e patriotas”, como se exigia, e que julgava os crimes de abuso
de liberdade de imprensa (CASTRO, 2014).
Depois de um período de imposição e autoridade imposto pela Ditadura, a
democracia voltou a ser reinstalada, por meio da Constituição Federal de 1988, que
em seu art. 5º, inciso XXXVIII normatizou:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
[...]
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XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização
que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o
sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a
vida;
(BRASIL, 1988)
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De acordo com Távora (2013, p. 826) “com a Constituição de 1988, o Júri foi
confirmado como direito e garantia fundamental. Garantia de sujeição ao tribunal
popular, nos crimes de sua competência, para atendimento ao devido processo
legal”.
Weinnmann (2016, p. 01) afirma que “pela primeira vez, graças ao caráter
eminentemente garantista, vez que pensa no cidadão e nos seus inalienáveis direitos,
especifica, não mais as linhas longas de definição acerca do júri popular,
especificando todas as suas circunstâncias existenciais”.
Godoy (2012) ao mencionar o Tribunal do Júri como direito constitucional,
enaltece afirmando que a instituição do júri é mecanismo de emancipação social
surgido por conta de justificativas históricas que estiveram a permear a evolução do
Estado Democrático de Direito e a repousar, na Constituição brasileira de 1988, como
garantia fundamental do cidadão e da sociedade.
Assim, entende-se, no Direito brasileiro, o Tribunal do Júri “como um direito
que o povo tem de participar diretamente das decisões do Poder Judiciário e a
garantia para os acusados ao devido processo legal, quando da prática de crimes
dolosos contra a vida” (CASTRO, 2014, p. 12).
Segundo Capez (2011, p. 630) o objetivo do Tribunal do Júri é ampliar o direito
de defesa dos réus, dando-lhes maior segurança individual e jurídica diante das
práticas de crimes dolosos contra a vida. Pelo Tribunal também se permite que ao
invés do juiz togado, que está limitado a normas rígidas, os réus possam ser julgados
por terceiros. A respeito da sua estrutura, analisa-se o tópico seguinte.
3.1 DOS PROCEDIMENTOS JURÍDICOS
Na norma penal, o Tribunal do Júri é um órgão específico do Poder Judiciário
de primeira instância, “integrado à Justiça Comum, colegiado e homogêneo, tendo
em visa que se compõem por um juiz togado, que é o Presidente, bem como por
vinte e cinco cidadãos, sorteados dentre os alistados” (OLIVEIRA, 2014, p. 01).
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Nos seus procedimentos, o Tribunal do Júri é composto por um juiz e 25
jurados, nos quais serão soterrados 7 para constituir o Conselho de Sentença. Os
jurados devem ter: idoneidade e a idade mínima de dezoito anos, devem ser capaz
(perfeita faculdade mental) e ser cidadão, ou seja, estar em gozo de seus direitos
políticos, ter residência na comarca e ser alfabetizado.
Também se menciona que o serviço é obrigatório, incorrendo em multa
aquele que se recusar a prestar tal função injustificadamente, salvo algumas exceções
como para o Presidente da República e os Ministros de Estado, os Governadores e
Prefeitos, os cidadãos maiores de 70 anos, dentre outros.
O rito do júri é o mesmo para todos os crimes de sua competência,
independente de serem apenados com detenção ou reclusão, sendo que seu
procedimento é chamado de escalonado ou bifásico, por ser dividido em duas fases,
quais sejam:
1ª fase: sumário de culpa ou judicium accusationis: é realizada
pelo juiz singular e segue procedimento semelhante ao dos
crimes apenados com reclusão (rito ordinário até o art. 405 CPP
- instrução criminal). Tem a finalidade de formar o juízo de
admissibilidade da acusação (juízo de prelibação). Inicia-se com
o recebimento da denúncia ou queixa e termina com a decisão
de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição
sumária.
2ª fase: juízo da causa ou judicium causae: é realizada pelo juiz
presidente e pelo conselho de sentença (7 jurados que irão
julgar o acusado). Tem a finalidade de julgar o mérito do
pedido (juízo de delibação). Inicia-se com o trânsito em julgado
da sentença de pronúncia, quando o juiz determina a intimação
do Ministério Público e do defensor para apresentarem,
respectivamente, o rol de testemunhas. Termina com o trânsito
em julgado da decisão do Tribunal do Júri.
(CAPEZ, 2007, p. 38)
Para que o Tribunal do Júri seja justo e sério, é fundamental que se tenha como
base os vários princípios constitucionais existentes. Dentre os princípios existentes,
para fins deste trabalho, foca-se apenas naqueles concernentes ao tema. Dessa
forma, a priori, tem-se o princípio da presunção da inocência, que significa que “todo
acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença
condenatória transitado em julgado” (CASTRO, 2014, p. 16).
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Elencado no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988, só o fato de
se ter o reconhecimento da autoria de uma infração penal já é caracterizado como
uma sentença condenatória transitada em julgado.
Além deste, encontra-se também o princípio da ampla defesa (art. 5º, inciso
LV da Constituição de 1988) que é compreendido como aquele onde “é concedido
ao réu o direito de se valer de amplos e extensos métodos para se defender da
imputação feita pela acusação” (CASTRO, 2014, p. 16).
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Nos dizeres de Nucci (2013, p. 92) “merece o réu um tratamento diferenciado
e justo, razão pela qual a ampla possibilidade de defesa se lhe afigura a compensação
devida pela força estatal”.
Tem-se também o princípio do contraditório, onde “toda alegação fática ou
apresentação de prova, feita no processo por uma das partes, tem a outra parte o
direito de se manifestar” (CASTRO, 2014, p. 17). Por este princípio é preciso que haja
um equilíbrio jurídico na relação entre as partes, onde ambos produzem provas, se
manifestem e sejam notificados, entre outras ações.
Soma-se aos princípios apresentados até aqui, os princípios que a própria
Constituição de 1988 assentou ao Tribunal do Júri. Com isso, agrupa-se aos já citados,
o princípio da plenitude de defesa, que para Capez (2011, p. 632-633) pode ser
compreendido num primeiro momento, “o pleno exercício de defesa técnica, por
parte do defensor habilitado, em segundo, o exercício de autodefesa pelo próprio
acusado, que relatará ao juiz a sua versão”.
Agrupa-se também o princípio do sigilo das votações que “visa garantir que
o jurado possa manifestar seu voto com tranquilidade e isenção de pressões
externas, podendo assim, decidir com íntima convicção, de forma justa e imparcial”
(CASTRO, 2014, p. 18). No princípio da soberania dos veredictos, a decisão final
proferida pelo Tribunal do Júri pode ser alterada pelo tribunal togado ao que
concerne ao mérito.
E por fim, há o princípio da competência para o julgamento de crimes dolosos
contra a vida, encontrado no art. 5º, inciso XXXVIII, ‘d’ da Carta constitucional que
assegura a competência mínima para o Tribunal do Júri, que deverá processar e julgar
os crimes dolosos contra a vida seja de forma tentada ou consumada; crimes estes
elencados no art. 74, § 1º do Código de Processo Penal.
4 A MÍDIA E SEU PODER INFLUENCIADOR
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Um dos assuntos mais recorrentes na área jornalística e jurídica é em relação
ao poder da mídia. Por meio dela podem-se influenciar diretamente milhares de
pessoas, da mesma forma que pode mudar toda a estrutura política e social de um
país. O poder influenciador da mídia é enorme.
A mídia de modo geral, se estabelece por meio dos veículos de comunicação
em massa difusores de informações. É nos dizeres de Lima (2004, p. 50) que se
entende o que seja mídia: “conjunto das emissoras de rádio e televisão (aberta ou
paga), de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas situações que utilizam
recursos tecnológicos na chamada comunicação de massa”.
Oriunda do latim ‘media’, o termo mídia designa a função, o profissional, a
área, o trabalho de mídia ou o ato de planejar, desenvolver, pensar e praticar mídia,
nas agências de publicidade. É no entendimento do jornalista Paulo Francis (1981)
um termo utilizado para significar a grande imprensa, que engloba os maiores
veículos, influenciando assim a população e os governos; servindo também para se
referir aos meios de comunicação em geral.
De todo modo, a mídia só alcançou o status de poder influenciador porque
no Brasil existe o princípio da liberdade de imprensa. Regulamentado pelo artigo 5º
da Carta Magna vigente, tal princípio possui ligação direta com a liberdade de
informações, de pensamento e de expressão. Por conta disso, é admissível a inclusão
da atividade jornalística no rol dos direitos e garantias fundamentais (OLIVEIRA,
2014).
Todavia, é importante ressaltar que a liberdade de imprensa não é ilimitada.
Por haver muitas críticas ao seu mecanismo de execução é que a liberdade de
imprensa não pode se opor a outros direitos individuais e coletivos tutelados pela
Carta Magna. Valverde (2014, p. 11) entende que a “informação é essencial, mas não
deve deixar escoar seu direito fundamental, nem fugir ao seu objetivo que é o de
proporcionar ao público informações verdadeira, diante de situações em que se é
possível formar uma opinião”.
Seguindo essa linha, Branco (2011, p. 298) acentua que a liberdade de
imprensa não é “assegurada de forma absoluta, como todo e qualquer direito
fundamental, tem sua aplicabilidade de forma relativa, quando colidido com outros
direitos fundamentais, sofrendo assim, algumas limitações”.
Tais limitações são referentes à imagem, à intimidade, à honra, à reputação, à
vida privada, além da observância aos princípios da presunção da inocência e da
dignidade da pessoa humana, este último princípio basilar de toda e qualquer norma
jurídica brasileira.
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De todo modo é fato que nos dias atuais a mídia possui enorme poder de
influenciar milhares de pessoas. Sobre a influência pode-se dizer que é “o processo
pelo qual o indivíduo modifica a sua própria representação da realidade social a partir
do que é apresentado pelos e nos meios de comunicação” (TEIXEIRA, 2011, p. 56).
Grande parte do avanço da influência da mídia se deve a uma proliferação de veículos
midiáticos (internet, por exemplo) que acabam chegando aos indivíduos a todo
minuto e de maneira constante.
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Devido a isso, “a sociedade é influenciada pelo que vê e ouve através da mídia,
formando, assim, a chamada opinião pública” (MENDONÇA, 2013, p. 372). A respeito
da opinião pública, pode-se conceituá-la como sendo “o juízo coletivo adotado e
exteriorizado no mesmo direcionamento por um grupo de pessoas com expressiva
representatividade popular sobre algo de interesse geral” (NERY, 2010, p. 08). Com
base nesse conceito, pode-se afirmar que os veículos midiáticos são capazes de
formar e transformar a consciência pública.
Tem-se que a opinião pública em muitos casos não coincide com a verdade,
já que é mera opinião. Nesse entendimento, expõe-se a seguinte observação:
Nesse contexto, pode-se afirmar que a opinião pública,
considerada como o amálgama de ideias e valores que
externam o modo de pensar de determinados grupos sociais
acerca de assuntos específicos, é edificada sobre o tripé sujeitoexperiência-intelecto. Com a difusão da comunicação de
massa, foi acrescida a esse contexto a informação mediatizada,
que, conjugada ao analfabetismo funcional que assola a
população brasileira, passou a ditar unilateralmente o quadro
fático-valorativo a ser absorvido pela massa populacional
(CÂMARA, 2012, p. 268).
Independentemente de qual seja os motivos que expliquem o aumento da
influência da mídia, o fato é que ela desempenha um importante papel informativo
e social, influenciando diretamente a opinião ou formação de uma opinião de
qualquer indivíduo, alfabetizado ou não (CÂMARA, 2012).
Diante disso, a mídia atua como propagadora de tudo o que ocorre no mundo,
em todas as áreas, informando e atualizando o indivíduo a respeito de tudo o que
ocorre no mundo e a sua volta. Essa propagação, todavia, só ocorrem por meio de
veículos de massa como o rádio e a Televisão. Porém, devido ao avanço tecnológico,
a mídia hoje se foca nas redes sociais como principal veículo de divulgação de
notícias e opiniões. Sobre esse aspecto, apresenta-se o tópico abaixo.
99

www.conteudojuridico.com.br

4.1 DAS REDES SOCIAIS
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Como expresso no anteriormente, a mídia exerce um importante papel na
construção de opinião e pensamento da sociedade em geral. Nos dias atuais ela tem
se voltado especificamente nas redes sociais. Isso se explica pelo fato de que a
utilização das redes sociais no Brasil se tornou rotina. Milhares de brasileiros acessam
diariamente as redes sociais, em várias horas do dia, estando em vários lugares,
inclusive no ambiente de trabalho.
O impacto causado pelas redes sociais não afetou somente a maneira como
as pessoas se relacionam, mas também na forma como elas adquirem notícias e
reportagens sobre os mais variados assuntos (MARQUES, 2011).
A explosão da Internet alterou de forma significativa o cenário jornalístico
brasileiro, vide o fato de que ela aperfeiçoou o trabalho dos jornalistas. Além de
vários benefícios, como o avanço da tecnologia, a Internet trouxe consigo também a
facilidade de relacionamento com mundo, em qualquer lugar e momento, por meio
das redes sociais. A enorme popularidade e o aumento do seu uso representaram e
ainda representa uma verdadeira revolução da comunicação interpessoal (MARQUES,
2011).
A esse respeito, cabe citar:
Hoje [...] o trabalho é comumente realizado num ambiente
automatizado, informatizado e globalizado. Num ambiente
sem fronteiras em que as novas tecnologias de comunicação e
informação, o barateamento dos custos e a massificação do
crédito banalizam o uso dos computadores pessoal e
coorporativo, e permite a utilização corriqueira da internet e
dos seus aplicativos, como o correio eletrônico e as redes
sociais (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) que constituem meios
ágeis e eficientes de comunicação e relacionamento social
(BELMONTE, 2013, p. 02).
Segundo Martinez (2012, p. 41) “as pessoas se relacionam, nas redes sociais
de maneira massificada. No tempo que deveria ser utilizado para o trabalho elas
podem compartilhar fotos, pensamentos, opiniões, dados, etc.” com isso a Internet
se tornou uma ferramenta de interação rápida, de respostas que são praticamente
instantâneas, gerando outra resposta, e gerando outra discussão.
Nos dias atuais, as pessoas têm a necessidade de compartilhar suas vidas
pessoais e até íntimas por meio das redes sociais. Da mesma forma que é fácil
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interagir com outras pessoas e passar as próprias informações pessoais nessas redes,
também não é difícil para as empresas de mídia usar esses meios como forma de
implantar um produto ou uma ideia sobre determinado assunto ou pessoa (GARCIA,
2013).
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Redes sociais como o Facebook, o Twitter, o Instagram, dentre outros, são
ferramentas importantes para a propagação de notícias sensacionalistas ou a
exposição de fake news. O Youtube, que vem a ser “um site de compartilhamento de
vídeos no qual os usuários podem postar e divulgar seus vídeos, além de receber
avaliações e comentários sobre eles” (ROBERTO, 2019, p. 35), também é uma
importante ferramenta, pois dá a liberdade de cada usuário criar o seu próprio canal
divulgando qualquer forma de conteúdo.
Essas redes sociais influenciam de modo direto a imagem que as pessoas
possuem sobre determinado indivíduo ou situação. No contexto aqui analisado, por
meio das redes sociais pode-se implantar a condenação digital de um acusado antes
mesmo do devido processo legal. Ao se compartilhar fotos e trechos de reportagens,
sem a devida confirmação oficial, muitos são aqueles que são julgados e
sentenciados nas redes sociais.
Dessa forma, o que se verifica nos dias atuais é o uso das redes sociais como
forma mais expressiva de formação de opinião sobre diversos assuntos. O que se
expõe em uma rede social pode ser visto por milhares de pessoas, influenciando
diretamente a sua concepção sobre aquele indivíduo ou situação.
5. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI
A mídia exerce uma relevante função social, transmitindo informações e
conteúdo a todos os indivíduos através de vários veículos de massa. Esse papel
importantíssimo para a sociedade, no entanto, vem trazendo várias consequências,
em especial para os julgados do Tribunal do Júri.
Em décadas recentes, a criminalidade tem aumentado significamente na
sociedade, principalmente os crimes hediondos contra a vida humana. São crimes
que envolvem, por exemplo, maridos extremamente ciumentos que matam suas
esposas (ou ex), filhos matando os pais ou vice-versa, dentre outros crimes da mesma
natureza. Como acentua Gouveia (2015, p. 02) “de fato, todos esses crimes chocam a
população em geral. São crimes que carregam elevado valor moral e ético, sendo
inevitável a comoção social e a sensibilidade geral”.
No momento em que esses crimes macabros ocorrem, a sociedade vai à busca
de explicações e querem a todo custo que a “justiça seja feita”. Nesse momento
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emerge o poder e influência da mídia “que equivocadamente, acabam noticiando os
fatos, e declarando informações muitas vezes absurdas e que contrariam o Estado
Democrático de Direito” (GOUVEIA, 2015, p. 02).
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Além disso:

[...] a mídia se vale de técnicas de argumentação e retórica
avançadas, para se aproximar ainda mais do seu público alvo.
O modo como os jornalistas anunciam uma notícia, a
entonação de voz, a moderação da fala. Tudo é
minuciosamente trabalhado, para que chegue ao público final,
e ganhe confiança do público alvo. É a euforia por ibope. Os
meios de comunicação acabam “decodificando” o linguajar
técnico jurídico, transformando-o em linguagem simples e de
maior compreensão pela população (GOUVEIA, 2015, p. 02).
Com isso, “a mídia acaba agindo como se juiz togado fosse, proferindo
veredictos, julgamentos e condenações antecipadas contra suspeitos e acusados que
ainda não passaram por investigação e sequer foram condenados” (NUCCI, 2013, p.
28).
Em relação ao Tribunal do Júri, a influência midiática é ainda mais impactante,
pois atinge diretamente o conceito subjetivo do réu sobre o júri. Como explicam
Prates; Tavares (2008, p. 38) “crimes dolosos contra a vida, via de regra têm atraído
o sensacionalismo da mídia, induzindo muitas vezes o Conselho de Sentença a fazer
valer a opinião pública em detrimento de sua livre convicção”.
De acordo com Raquel Werneck P. Valverde, em seu entendimento:
Como o tribunal do júri trata justamente sobre crimes dolosos,
que tem grande repercussão, traz justamente o
sentimentalismo da sociedade, a revolta e opiniões sobre tudo
o que acontece no mundo do crime. Muitas vezes a mídia
condena sem ter a certeza, com apenas especulações de que
realmente é verdadeiro tal fato que está sendo noticiado, mas
não imagina a influencia que pode ter sobre os pensamentos
das pessoas, que deveriam julgar apenas baseado em fatos
reais, narrados no decorrer do processo e não em apenas
especulações já preconcebidas antes mesmo do julgamento
(VALVERDE, 2014, p. 12).
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O Tribunal do Júri, como já citado anteriormente, é composto por um juiz e
25 jurados, nos quais serão soterrados 7 para constituir o Conselho de Sentença.
Ocorre que estas pessoas “também tem acesso aos meios de comunicação, como
jornais, revistas e internet e acabam se inteirando dos acontecimentos da forma que
são lançados pela imprensa para as pessoas” (SANTOLINI, 2013, p. 18).
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Por conta disso, “no momento que chegam ao julgamento para exercer a
função pública, os jurados já possuem um pré-julgamento diante do caso”
(SANTOLINI, 2013, p. 18). Assim, “por mais que os debates dos advogados sejam
utilizados para o convencimento do jurado acerca do crime, é bem difícil que seja
descaracterizado o ímpeto do ser humano de condenar um acusado de homicídio”
(SANTOLINI, 2013, p. 18).
Castro (2014, p. 33) afirma que “a mídia tira do acusado a oportunidade de
exercer plenamente o seu direito de defesa, pois, diante da mídia, com suas notícias
sensacionalistas, inútil é o discurso do advogado no plenário no intuito de convencer
os jurados”.
Deve-se frisar também que em muitos processos, o réu já possui uma imagem
pré-concebida por parte dos jurados antes mesmo do julgamento. Esse fato só
ocorre por conta da mídia e seu poder de alcance de chegar à grande massa
populacional. Tem-se como exemplo, os réus que tenham um perfil marginalizado
pela sociedade, como os negros, os pobres ou os analfabetos, cuja característica já o
condena antes mesmo da sentença (CASTRO, 2014).
Nesse sentido:

Sob outro prisma, nota-se que pessoas vitimadas por marginais
tornam-se mais susceptíveis a proferir condenações açodadas,
sem muita preocupação com a análise da prova, razão pela qual
jurados colhidos de classes menos favorecidas, especialmente
em grandes metrópoles, podem ser mais afeitos à condenação
do que à absolvição. São cidadãos abalados pela violência à sua
porta, o que lhes prejudica a análise límpida e imparcial dos
fatos, de modo que o jurado extraído de classe
economicamente mais favorecida, porque mais distanciado da
criminalidade (ao menos do homicídio), costuma ter maior
equilíbrio para ouvir os argumentos, sem se afetar
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emocionalmente, decidindo com maior zelo (NUCCI, 2012, p.
770).
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In caso, se for considerar o ambiente em que o réu frequenta ou mesmo
habita, como forma de estabelecer a sua culpabilidade, é bastante óbvio que “a
confrontação desta mesma pessoa com notícia tendenciosa e de cunho político irá
reduzir as chances de um processo altamente justo para perto de zero” (EDUARDA,
2015, p. 03). Para melhor entender o papel da mídia nas decisões desse Tribunal,
apresenta-se a seguir os casos encontrados nos últimos anos no Brasil onde se
verificou a influência direta da mídia nas decisões finais.
5.1 DOS CASOS CONCRETOS
Muitos são os processos onde a mídia trabalhou de forma tendenciosa para
influenciar uma decisão do Tribunal do Júri. No Brasil, há vários casos onde é possível
observar que a mídia ajudou de certa forma no convencimento dos jurados ao aplicar
o seu voto.
Tem-se como exemplo, o episódio envolvendo a vítima Isabella Nardoni. Na
época dos fatos, a menina de apenas 8 (oito) anos fora brutalmente assassinada pelo
seu pai e pela sua madrasta em março de 2008. Tal crime repercutiu de forma
instantânea, gerando uma enorme repercussão, de modo que “as notícias eram
atualizadas a todo instante para que todos pudessem ter acesso ao caso e
acompanhar assiduamente as investigações e a vida dos envolvidos na morte de
Isabella” (MENDONÇA, 2013, p. 378). O resultado desse caso midiático foi a
condenação dos réus (pai e madrasta) a 31 anos, 1 mês e 10 dias e 26 anos e 08
meses, respectivamente.
Outro caso de enorme repercussão midiática é o da Eliza Samúdio. Este caso
é referente aos acontecimentos que envolveram o desaparecimento e morte da
modelo e atriz Eliza Silva Samúdio, em 2010. Durante as investigações, uma das
testemunhas relatou aos investigadores do caso que a moça teria sido morta por
estrangulamento. Em seguida, o cadáver teria sido esquartejado e enterrado sob uma
camada de concreto. O caso obteve repercussão nacional e internacional (SANTOS,
2018).
O acusado era o então goleiro do time do Flamengo, Bruno Fernandes que
fora acusado de homicídio e ocultação de cadáver. O acusado já tinha relações com
a vítima, sendo que a mesma já teria um filho de ambos. Mesmo que nenhum vestígio
do corpo tenha sido encontrado, gerando dúvidas sobre a morte em si e do modus
operandi do crime, a mídia apontou o goleiro como mentor do homicídio,
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apresentando detalhes da decorrência dos fatos e até mesmo do suposto destino
dado ao cadáver da vítima (MILHOMEM, 2018).
No entanto, Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão,
mesmo com a argumentação da defesa de que não havia provas contra o réu e que
a condenação de seu cliente estava sendo manobrada pela mídia.
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Entretanto, num caminho inverso, a mídia também pode prestar um serviço
favorável aos julgamentos do Tribunal do Júri. Isso ocorre “quando campanhas
jornalistas e televisivas acabam por atrair intenso clamor social sobre determinado
fato, provocando atuação rápida e eficaz do Poder Legislativo” (GOUVEIA, 2015, p.
03). A exemplo disso, apresenta-se o seguinte caso:

Um caso que foi veiculado em todos os meios de comunicação,
e que chocou a sociedade da época e que até os tempos atuais
é recordado, refere-se ao assassinato da atriz Daniela Perez, no
dia 28/12/1992, por seu colega de trabalho, o também ator
Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula Thomaz, com dezoito
golpes de tesoura e o uso de uma chave de fenda. No dia
29/01/1997, depois de ocorrido o julgamento do acusado, os
noticiários já informavam que o acusado já era um condenado
antes de sentar no banco dos réus. A jovem atriz faleceu com
22 anos de idade, no auge de sua carreira, sendo que sua mãe
era conhecida no meio artístico, por tratar-se de uma escritora
de novela, gerando um intenso furor e comoção popular,
ocupando por anos, um longo espaço de tempo das manchetes
jornalísticas em relação ao caso. Foi nesse contexto, que a
genitora da vítima colheu 1,3 milhões de assinaturas para a
aprovação de um projeto de lei com o objetivo de incluir o
homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, o que foi
positivado através da Lei 8.930/94 (SOUZA; FERREIRA, 2012, p.
371).
Tem-se como exemplo, outro caso de enorme repercussão: “o caso menino
Bernardo”, um garoto de 11 anos desaparecido em uma cidade gaúcha, o qual,
passados alguns dias, fora encontrado morto. Tal crime ocorreu em abril de 2014.
Na época dos fatos, mesmo o processo estando sobre investigação, a mídia
tratou de culpar o pai e a madrasta de Bernardo, causando, assim, grande
repercussão. Como consequência foi gerada a Lei 13.010/2014, denominada “Lei
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Menino Bernardo”, a qual permite, em linhas gerais, “que os filhos sejam educados
pelos pais, sem uso de qualquer meio de violência física” (FREITAS, 2016, p. 20). Como
visto, essa lei foi instituída devido ao imenso apelo social derivado pela repercussão
do caso, contando inclusive com a opinião pública de celebridades do meio artístico.
Com esses exemplos, é perceptível notar que a mídia também pode ser
benéfica nos julgamentos do Tribunal do Júri, ajudando na criação de atos
normativos que objetivam em combater de forma rápida e eficaz a criminalidade. É
o que afirma Pereira Neto (2011, p. 15) que vê “a mídia colaborando na produção de
respostas rápidas à criminalidade”. Há ainda casos, que por meio do poder midiático
e influência da mídia dá a determinados casos, várias investigações resultaram bem
sucedidas e crimes acabaram por serem solucionados de forma plena.
Independente de qual seja o papel da mídia na sociedade, no que concerne
aos julgamentos do Tribunal do Júri é preciso sempre muita cautela. Deve-se,
sobretudo, informar e não julgar sem antes haver uma condenação transitada em
julgado, para que o Princípio da Presunção da Inocência e o da Dignidade da Pessoa
Humana possam ser integralmente respeitados. Importante destacar, por fim, que
tais princípios estão acima de todos os outros, inclusive ao Princípio da Liberdade de
Imprensa.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância do presente estudo residiu principalmente em demonstrar, o
quanto a mídia têm tornado-se um potencial responsável pela formação de opinião
pública, influenciando o telespectador através de um sensacionalismo excessivo, e
produzindo desta forma um efeito lesivo quanto à transmissão de notícias, no que
diz respeito ao Tribunal do Júri.
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso LIII assegura que
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.
Porém, no que tange aos crimes dolosos contra a vida, antes mesmo que a
autoridade Judiciária competente investigue e apure a verdade, o suspeito/réu, já
fora “condenado e julgado” por meio da sociedade que recrimina e externa um juízo
de valor, produzindo efeitos irreversíveis na vida do acusado.
Entretanto, oportuno explicitar a respeito do instituto de Desaforamento do
Tribunal do Júri, que consiste no deslocamento de competência de um foro para
outro. Todavia, com a extensa abrangência midiática a possibilidade de isenção dos
jurados, é quase impossível, em se tratando de casos de grande repercussão.
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É importante frisar a necessidade da preservação e restrição da imagem do
acusado, até que ocorra o trânsito em julgado, protegendo desta forma os direitos e
garantias fundamentais inerentes ao mesmo.
Diante de todo o exposto fica evidenciado que a mídia possui um enorme
impacto na sociedade, na política, na cultura, na economia e principalmente no
Direito, onde muito da sua influência atinge diretamente o modus operandi de fazer
lei e de sentenciar um processo.
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No caso específico do Tribunal do Júri, essa influência é ainda mais presente,
onde a “opinião” jornalística midiática, amparada pelo direito de Imprensa e da livre
Expressão e Opinião, faz com que muitos julgamentos sejam sentenciados por meio
da mídia e seu poder de modificar a opinião do público, conforme seu interesse
próprio.
Apesar disso, como demonstrado ao longo deste estudo, a mídia pode
também trazer benefícios aos julgamentos de crimes dolosos contra a vida. A criação
de leis e o apoio nas investigações fazem com que a Justiça não fique cega, assim
como também não seja persuadida por interesses de terceiros que fogem ao sentido
de justiça e de fazer justiça.
Independente de qual seja a sua execução, o Tribunal do Júri deve buscar na
mídia um parceiro, fazendo com suas decisões sejam respeitadas e que influenciem
de forma positiva a sociedade e o Direito.
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RESUMO: A presente pesquisa se propõe a uma breve análise do quadro no
município de Palmas-TO, reconhecendo a necessidade de regularização fundiária na
zona urbana, diante da irregularidade de parte dos imóveis localizados dentro
daquele perímetro urbano. Vale ressaltar que por ser um estado novo e
consequentemente o município também, tudo que se relaciona com a regularização
fundiária de interesse social ainda é muito incipiente, carecendo de estudos
aprofundados sobre tema. O objetivo geral da presente pesquisa foi, portanto,
analisar a regularização fundiária urbana de interesse social no direito brasileiro,
especialmente em Palmas-TO. A construção desse trabalho se deu com base em
pesquisa bibliográfica, direcionada para análise de diversos autores que tratam do
tema, bem como, da legislação existente, artigos em periódicos impressos e via rede
mundial de computadores. Com o advento da Lei nº 13.465/17, e a importância que
esta lei deu à regulamentação da mediação como meio hábil para solução de
conflitos fundiários urbanos, foi possível, em meados de outubro de 2019, que o
Município de Palmas-TO se tornasse o 17º município a aderir ao termo de
cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para a promoção da
regularização fundiária urbana, sendo este um grande passo na resolução da
problemática das ocupações irregulares em Palmas-TO, contribuindo para a
materialização do direito à moradia, tendo no Loteamento Jardim Canaã um exemplo
de um setor que tem passado pelos trâmites de regularização fundiária urbana a
partir da adesão ao termo de cooperação citado.
PALAVRAS-CHAVE: Direito à Moradia; Regularização Fundiária; Zona Urbana de
Palmas-TO.
ABSTRACT: This research proposes a brief analysis of the situation in the city of
Palmas-TO, recognizing the need for land tenure regularization in the urban area,
given the irregularity of part of the properties located within that urban perimeter. It
is worth mentioning that because it is a new state and consequently also the
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municipality, everything related to the land regularization of social interest is still very
incipient, requiring in-depth studies on the topic. The general objective of the present
research was, therefore, to analyze urban land regularization of social interest in
Brazilian law, especially in Palmas-TO. The construction of this work was based on
bibliographic research, directed to the analysis of several authors dealing with the
theme, as well as, from the existing legislation, articles in printed journals and via the
world wide web. With the advent of Law No. 13,465 / 17, and the importance that
this law gave to the regulation of mediation as a skillful means for solving urban land
conflicts, it was possible, in mid-October 2019, that the Municipality of Palmas-TO
became the 17th municipality to adhere to the cooperation agreement with the
Tocantins State Court of Justice, to promote urban land regularization, which is a
major step in solving the problem of irregular occupations in Palmas-TO, contributing
to the materialization of the law housing, with the Jardim Canaã allotment an example
of a sector that has gone through the process of urban land regularization since
adherence to the aforementioned cooperation term.
KEYWORDS: Right to Housing; Land regularization; Urban area of Palmas-TO.
1 INTRODUÇÃO
A propriedade privada tem seu surgimento em tempos bem remotos, desde
que a sociedade tornou-se agrícola e estabeleceu-se de forma fixa em determinadas
terras, o que, consequentemente, iniciou o processo demarcatório com cercas e
limites. Assim, foi se estabelecendo um sentimento natural de posse no seio dessas
comunidades. Daí que nasce a propriedade privada, como sendo resultante da
declaração daqueles que primeiro se manifestavam neste sentido, dando origem a
um direito absoluto da propriedade.
Com o tempo esse direito foi sendo mitigado, até que, já nos dias atuais,
percebe-se que a legislação tem demandado um respeito à função social da
propriedade, ou seja, o dono de uma propriedade imóvel deve obedecer critérios
especificados por lei, com o objetivo que esta atenda as expectativas de cunho social
e ambiental.
Verdadeira celeuma surge com os diversos casos de propriedades privadas ou
públicas, rurais ou urbanas, estas últimas objeto de estudo da presente pesquisa, as
quais deixam de cumprir sua função social, mas que passam a ser ocupadas
irregularmente, evidenciando a possibilidade de se regularizar sua situação.
Com isso, o tema da presente pesquisa foi escolhido em razão da contribuição
que o estudo do Direito pode oferecer para a sociedade, sobretudo esclarecendo
sobre o direito à moradia, visto que Palmas-TO é um município que possui diversas
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áreas urbanas irregularmente ocupadas, passíveis de regularização fundiária. É,
portanto, um tema de interesse acadêmico e social.
O objetivo geral da presente pesquisa foi, portanto, analisar a regularização
fundiária urbana de interesse social no direito brasileiro, especialmente em PalmasTO.
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Visando alcançar o objetivo geral proposto, utilizaram-se objetivos
específicos, quais sejam: a) identificar e caracterizar os instrumentos legais para a
regularização fundiária urbana de interesse social, com base na legislação brasileira;
b) abordar a regularização fundiária, com foco na Lei nº 13.465/17; c) analisar a
problemática enfrentada pelo município de Palmas-TO para regularização fundiária
e os resultados de sua implementação.
Nesse sentido, a presente pesquisa se propôs a uma breve análise do quadro
no município de Palmas-TO, reconhecendo a necessidade de regularização fundiária
na zona urbana, diante da irregularidade da maioria dos imóveis localizados dentro
daquele perímetro urbano. Vale ressaltar que por ser um estado novo e
consequentemente o município também, tudo que se relaciona com a regularização
fundiária de interesse social ainda é muito incipiente, carecendo de estudos
aprofundados sobre tema.
O trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, direcionada
para análise de diversos autores que tratam do tema, bem como, da legislação
existente, artigos em periódicos impressos e via rede mundial de computadores.
A pesquisa bibliográfica conforme explica Apolinário (2012), é aquela cuja
base de dados corresponde a dados já coletados e publicados, em estudo publicado
anteriormente. Nesse interim, os pesquisadores têm um contato por meio da leitura,
com o que foi publicado por esses autores, não apenas repetindo falas, mas
produzindo um novo pensar no que já foi dito e escrito, promovendo novas
conclusões.
Assim, os procedimentos utilizados englobam a pesquisa bibliográfica de
livros como obras jurídicas, artigos e pesquisas disponibilizadas na internet, visando
conhecer os aspectos mais relevantes da regularização fundiária urbana de interesse
social no direito brasileiro, em especial em Palmas-TO, analisando e extraindo
conclusões sobre o tema, com vistas a construir conhecimento.
2 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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A compreensão acerca do surgimento das ocupações irregulares e a
necessária regularização fundiária passa pelo estudo de elementos que englobam
essa discussão, e sua evolução no ordenamento jurídico brasileiro.
De início, mostra-se viável apontar os fundamentos e o direito de propriedade,
bem como as noções gerais sobre o instituto da regularização fundiária, o que se
pretende fazer progressivamente nos próximos tópicos.
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2.1. FUNDAMENTOS E DIREITO DE PROPRIEDADE
Ao se mencionar o termo propriedade, certamente se faz uma correlação de
tal palavra com a existência de um direito, isto é, o poder que uma pessoa detém
sobre determinado bem. No entanto, tanto o conceito como a compreensão
moderna que se tem acerca do direito de propriedade tem grande influência da
organização política (VENOSA, 2003).
O conceito de propriedade foi bastante modificado a ponto de perder muito
do que significava, tendo deixado de ser um elemento primordial na proteção da
subsistência individual e do poder de autodeterminação tido como fator básico da
ordem social (MENDES, 2009).
Neste sentido, Rizzardo esclarece que:
Desenvolveram-se várias teorias acerca do próprio conceito de
propriedade, sendo algumas decorrentes das definições
constantes nos Códigos Civis que primeiro apareceram e que
ainda vigem, como o francês, onde prepondera uma autonomia
absoluta da propriedade: o direito de gozar e dispor das coisas
da maneira mais absoluta, desde que delas não se faça uso
proibido pelas leis e regulamentos (RIZZARDO, 2011, p. 167).
Desta maneira, a propriedade não mais é vista como um direito absoluto, mas
como um instrumento para a busca do bem-estar comum, fixando direitos e
obrigações ao proprietário para o fim de melhor usufruir de seu uso (PETERS, 2008).
2.1.1. Direito de propriedade
Com o objetivo de se compreender melhor o direito à propriedade, cabe
mencionar que este se trata de uma garantia prevista na Constituição Federal de
1988, mais especificamente em seu art. 5º, inciso XXII, veja-se:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
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residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
[...]
XXII - É garantido o direito de propriedade;
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O direito à propriedade abarca uma série de poderes, deveres e funções ao
proprietário da coisa, sendo que este possui benefícios e prerrogativas sobre a
propriedade, o que significa dizer que este é que tem o direito de uso, gozo e
disposição da coisa, e que pode direcionar a finalidade a ser aplicada a esta
propriedade sem deixar de respeitar o interesse público ou até mesmo privado,
visando atender a princípios do bem comum.
O art. 1.228 do Código Civil Brasileiro dispõe acerca de alguns poderes que
pertencem a quem possui tal propriedade, não se limitando a abaixo mencionados:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha.
O Estado tem implementado medidas que buscam restringir o direito à
propriedade, buscando dar uma preferência à supremacia do interesse público, a
ponto de princípios gerais de direito, como o da igualdade das propriedades e o da
repressão ao abuso do direito, serem aplicados de forma tão ampla, que o domínio
passou a encontrar neles restrições cada vez mais intransponíveis, enfraquecendo o
direito à propriedade e consolidando a política de intervenção do Estado (DINIZ,
2002).
É notório que a interpretação pura e literal da legislação que ampara a
propriedade tem sido moldada ao passar do tempo, mas no mesmo sentido e para
enfatizar de uma maneira ainda mais esclarecedora, explica René Savatier:
O proprietário não é mais o único homem tendo direitos
absolutos sobre seu bem, com poderes de destruí-lo e de
deixá-lo inativo. Há hoje na maior parte dos países, e
notadamente na França, uma serie de leis que obrigam o
proprietário a consagrar a sua propriedade ao interesse geral;
que lhe impedem de destruí-la em certos casos; ou mesmo de
modificá-la; que o proíbem, muitas vezes, de vendê-la e dispor
dela livremente; que o obrigam a torná-la útil; que o tornam,
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enfim, responsável pelos danos causados por seus bens. O
proprietário aparece, assim, mesmo tanto quanto o individuo
no interior do direito civil, como encarregado de um serviço
público (SAVATIER apud LEITE, 2001, p. 75).
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Assim sendo, resta claro que o direito a propriedade só se mantém firme e
inalterado, quando a propriedade individual respeita as normas regentes da matéria
e sua propriedade sirva aos interesses sociais.
2.1.2. Instituto da posse
Após compreender brevemente o instituto da propriedade, torna-se
imperioso para o presente estudo abordar a posse. Autores, como por exemplo
Flávio Tartuce, já relatam inicialmente que esta é uma difícil tarefa, tendo em vista a
existência de diversos pontos controvertidos. Também por essa razão, não se
pretende um estudo aprofundado sobre este tópico, mas uma apresentação geral
sobre o instituto, a fim de subsidiar as discussões feitas posteriormente.
No afã de conceituar o instituto da posse, elencando-a como categoria
jurídica, desenvolveram-se algumas teorias. Dentre estas, viável se faz apresentar a
subjetiva e a objetiva da posse. Esta defendida por Rudolf von Ihering e a primeira
professada por Friedrich Karl Von Savigny (TARTUCE, 2018a).
Para Savigny, a posse se evidencia como o poder de dispor fisicamente da
coisa, objetivando tê-la para si e protegê-la contra eventual intervenção ou agressão
de terceiro. Por esta teoria, a posse é formada por dois elementos: corpus, elemento
objetivo, que significa o poder físico ou de disponibilidade da coisa, e o animus
domini, elemento subjetivo, que representa a vontade de exercer poder sobre a coisa,
operando sobre ela o direito de propriedade (TARTUCE, 2018a).
Ao seu turno, Rudolf Von Ihering apresenta sua teoria como aquela que
vislumbra a posse apenas pelo seu elemento objetivo, corpus, caracterizando este
pela retenção física do bem ou a aparência de dono que possibilita ter contato com
a coisa. Por esta teoria, o elemento intencional situa-se no interior do elemento
corpus. No entanto, não se refere ao ânimo de ser dono, mas sim o de se aproveitar
economicamente da coisa (TARTUCE, 2018a).
Ademais, a adoção das teorias objetivista e subjetivista. Merece destaque, a
abordagem da teoria sociológica da posse, teoria defendida pelos doutrinadores
Silvio Perozzi, Raymond Saleilles e Antonio Hernandez Gil. Para esta corrente teórica,
a posse não provém de uma relação de apropriação jurídica, mas de uma apropriação
econômica:
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Segundo Saleilles, o corpus – e nesse ponto desenvolveu a ideia
de Pininski que entendia ser a posse, não como pretendera
Ihering, a exteriorização do exercício do direito de propriedade,
mas, sim, a exteriorização da utilização econômica da coisa – se
conceitua como o conjunto de fatos que revelam, entre aquele
a quem eles se ligam e a coisa que eles têm por objeto, uma
relação durável de apropriação econômica, uma relação de
exploração da coisa a serviço do indivíduo (ALVES, 1997, p.
211).
A partir do acima exposto, entende-se que a teoria sociológica da posse não
a define apenas por ser a conduta de dono, nem por ter alguém o bem sob sua
detenção, nem tampouco por ter alguém a vontade de tê-lo como seu, mas se traduz
sobretudo na utilização da coisa visando obter proveito econômico, e sendo este fato
de conhecimento da sociedade e de uso adequado à sua função social.
Considerando tal teoria, Flávio Tartuce (2018a), faz menção a preceitos
previstos na Constituição Federal para entender como mais correto afirmar que, o
Código Civil de 2002 não é uma aplicação pura e simples das teorias de Ihering e
Savigny, mas aproxima-se mais da tese da posse social, defendida por Perozzi,
Saleilles e Gil.
Neste sentido, os fundamentos dão suporte à posse devem advir de valores
sociais já previstos na própria Constituição Federal, fomentando verdadeiro elo com
os direitos fundamentais. A posse no ordenamento jurídico brasileiro deve ser vista
como instrumento hábil para proteger a dignidade da pessoa humana e o direito à
moradia, ante a realidade social marcada pela pobreza e miséria.
2.1.3. Função social da propriedade
Segundo ensinamentos de Marques (2012, p. 35) foi Aristóteles, o grande
filósofo grego, quem inicialmente manifestou-se acerca da questão da função social,
afirmando que aos bens da vida devem ser dados destino social, o que tornava
necessária a apropriação pessoal. Ele foi seguido por Santo Tómas de Aquino, que
advogada no sentido de que o homem tinha o direito natural de adquirir bens
materiais, mas que esse direito não se sobrepunha ao bem comum.
Cumpre registrar que a terminologia função social surgiu de uma derivação
do latim, correspondente ao ato de proceder a um dever ou atividade, prescrito por
um determinado ordenamento jurídico. Apresenta-se como um direito subjetivo, ou
seja, o indivíduo tem a opção de exercer o poder concedido pelo ordenamento a fim
de atender seu interesse pessoal (FARIAS e ROSENVALD, 2011).
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A propriedade existe em função do homem, assim sendo, não pode ser sujeito
de direitos e deveres, portanto, o instituto da função social recai sobre o dono, ou
seja, o dever é atribuído a quem a propriedade serve (ERENBERG, 2008).
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A Constituição Federal de 1988 aborda o assunto no artigo 5º, na parte dos
direitos fundamentais assegurados à população:
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:
[...]
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.
Em seguida, o tema é tratado no título da ordem econômica e financeira (art.
170):
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
[…]
III - função social da propriedade.
Por último, existe disposição legal no art. 182 da Constituição Federal de 1988,
no título da política urbana:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus
habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana.
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§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.
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Além da Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico brasileiro
possui outros mecanismos legais para fazer cumprir a função social da propriedade,
dentre os quais podem ser citados o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), Lei
Federal nº 13.465/2017 (que regulamenta, entre outras, a questão fundiária rural e
urbana) e o Decreto Federal nº 9.310/2018, que institui as normas gerais e os
procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana.
Tendo em vista não ser o foco do presente estudo uma abordagem
aprofundada acerca do procedimento para a Regularização Fundiária Urbana com
base no Decreto Federal nº 9.310/2018, este instituto legal deixa de ser mencionado
de forma pormenorizada, o que não exclui sua importância e recomenda, inclusive,
estudos direcionados no futuro.
2.1.4. Direito à moradia
O direito à moradia só veio a ser consagrado na legislação pátria por volta do
ano 2000, por meio da Emenda Constitucional nº 26. Evidentemente que antes do
advento dessa emenda o direito à moradia poderia ser reconhecido com base em
outros mandamentos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III), erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais
(art. 3º, III), direito à saúde, segurança e assistência aos desamparados (art. 6º), o que
não tira a importância de se estabelecer esse marco constitucional (FERRAZ, 2003).
A Emenda Constitucional nº 26, apesar de importante, não foi capaz de reduzir
a dificuldade prática de se efetivar esse direito social. Uma das razões para isso é o
fato de tal direito apresentar um conteúdo incerto, por vezes considerado amplo e
em outras restrito, dando margem a uma série de modulações a depender da
interpretação dada. Por exemplo, Nascimento (2013) cita a existência de acórdãos do
Supremo Tribunal Federal que usam o mesmo direito à moradia, ora para
fundamentar decisão que obriga determinado Município a retirar população que está
instalada em área de risco, identificando que a situação de risco afronta o direito à
moradia, ora confirma a inalienabilidade de bens de família.
Não obstante é a regularização fundiária um instrumento normativo que tem
o condão de, na prática, realizar o direito à moradia, sendo mecanismo viável e eficaz
quando implementado, sobretudo no que se refere à sua execução na área urbana.
2.2 NOÇÕES GERAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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De início, é relevante destacar que a regularização das ocupações informais é
uma atividade que envolve dificuldades as quais são reduzidas com o apoio de uma
política nacional de que envolve a ação dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, assim como a atuação da sociedade civil, permitindo que grupos
segregados tenham seus direitos fundamentais, como a moradia, viabilizados
(GONÇALVES, 2013).
A regularização fundiária se relaciona com as condições de uso de um
determinado espaço, em que são confrontados os direitos e propriedade e posse do
local. Ela é definida como: “o processo de verificação da situação da propriedade e
posse de áreas urbanas ou rurais, públicas ou privadas que se formaram em
desacordo com as normas legais que regulam a matéria” (CBDU, 2009, p. 30). Por
outra ótica, a regularização fundiária tem por finalidade transformar as ocupações
irregulares em domínio e posse legítimas.
Necessário esclarecer que, em geral, as ocupações irregulares são povoadas
por pessoas de baixa renda que, embora tenham feito suas moradias nestas áreas,
acabaram por dar uma função social a uma propriedade que até então não tinha
utilidade qualquer. Essa posse, portanto, é passível de ser reconhecida e legitimada,
sobretudo diante do decurso do tempo, sendo uma obrigação do Estado agir
positivamente na criação de meios eficazes para colocar em prática o direito à
moradia (GASPERIN, 2014).
Nessa perspectiva, na tentativa de concretizar o direito fundamental à
moradia, diversas normas foram elaborados ao longo dos anos com intuito de
regularizar as áreas ocupadas irregularmente.
Dentre estas leis, destaca-se a Lei Federal n° 10.257/2001, o Estatuto das
Cidades, que trata da ordem urbanística e disciplinou os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, que abordam a temática da política urbana por meio
de normas que regram o uso da propriedade urbana em benefício do bem coletivo,
da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental (BRANCO, 2017).
Outra norma que se pode citar e que também contribuiu com a busca pela
efetividade do direito à moradia foi a Lei nº 11.977/2009, que instituiu o programa
do Governo Federal Minha Casa Minha Vida e regulamentou, também, a
regularização fundiária urbana, tratando no seu artigo 59 do instituto da legitimação
da posse direta para fins de moradia através do registro no cartório de imóveis.
3. LEI Nº 13.465/2017: UM NOVO MARCO LEGAL
3.1 NOVO PARADIGMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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A Lei nº 13.465/2017 foi inserida no contexto normativo brasileiro como mais
uma lei a regulamentar a regularização fundiária urbana. Se originou da conversão
da Medida Provisória nº 759/2016. É oportuno mencionar que desde a aprovação da
MP, e sua conversão, discussões acerca de sua constitucionalidade surgiram, tanto
que é objeto de três ações diretas de inconstitucionalidade (ADI nº 5.771, ADI nº
5.787 e ADI nº 5.883) (TARTUCE, 2018b).
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Em resumo, a ampla maioria dos argumentos utilizados que buscam
reconhecer a inconstitucionalidade se baseiam na inexistência de urgência que
justifique a edição da MP, isso porque remonta ao período colonial os problemas
referentes à regularização fundiária, não sendo razoável que só agora, tais problemas
sejam compreendidos como de tamanha urgência a ponto de justificar o uso do
instrumento excepcional e urgente que é a medida provisória (TARTUCE, 2018b).
Além do mais, essa medida modificou diversos outros diplomas legais, o que
evidenciaria a perda da finalidade de uma medida provisória, e teria resultado em
um cenário de insegurança jurídica e de dificuldade na aplicação da regularização
fundiária nos municípios (TARTUCE, 2018b).
Não sendo o foco da presente pesquisa o esmiuçamento de tais ações, passase a analisar os novos conceitos apresentados pela legislação, bem como os seus
objetivos capazes de efetivar o direito à moradia adequada.
3.2 NOVOS CONCEITOS E OBJETIVOS APRESENTADOS PELA LEI Nº 13.465/17
Inicialmente ressalta-se que a Lei nº 13.465/17 foi sancionada com a finalidade
de dar efetivação à titulação de ocupações, bem como inserir os núcleos urbanos
informais ao ordenamento territorial urbano. Para isso, atualizou o conceito de
Regularização Fundiária Urbana (REURB), como sendo o conjunto “de medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes” (BRASIL, 2017, online).
De tal sorte, esta lei não se limita à titulação, conforme a proposta de
Hernando De Soto, que entendia como suficiente que fossem legalizadas as
ocupações por meio de títulos de propriedade individual plena como meio de
garantir a segurança da posse, além de contribuir com a economia e combater a
pobreza (SOUZA; ARAÚJO, 2014).
Entretanto, a mencionada lei fez mais, ao prever no seu art. 9º que a concessão
da titulação é apenas uma fase no alcance da moradia adequada, devendo ser
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aplicada conjuntamente à implementação de infraestrutura urbana e adequações
ambientais (PACHECO, 2018).
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Desta maneira, a regularização fundiária não dirige-se apenas instituir a
segurança da posse, mas a construir um aparato social através de melhoria de
serviços públicos, intervenções urbanísticas planejadas e políticas voltadas ao âmbito
socioeconômico. Isso fica claro no artigo 10 da lei, onde estão elencados uma série
de objetivos, os quais possuem caráter de observância obrigatória por todas as
esferas do Estado:
Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios:
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser
regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços
públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições
urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação
informal anterior;
II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento
territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor
dos seus ocupantes;
III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de
baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes
nos próprios núcleos urbanos informais regularizados;
IV - promover a integração social e a geração de emprego e
renda;
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço
à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade;
VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de
vida adequadas;
VII - garantir a efetivação da função social da propriedade;
VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;
IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na
ocupação e no uso do solo;
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X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos
urbanos informais;
XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da
mulher;
XII - franquear participação dos interessados nas etapas do
processo de regularização fundiária (BRASIL, 2017, online)
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A nova lei também constou a identificação do núcleo urbano como objeto da
regularização fundiária, definindo-o como:
assentamento humano, com uso e características urbanas,
constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração
mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, independentemente da propriedade do
solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como
rural (BRASIL, 2017, online).
Nesse sentido, a Lei nº 13.465/2017 buscou solucionar problemas vinculados
aos parcelamentos ilegais e clandestinos, ocupações desordenadas e espontâneas e
toda ocupação que não possuía a devida titulação registral, abarcando também os
núcleos urbanos informais na zona rural, sendo esta uma inovação da lei que passou
a trazer como elementar do conceito de núcleo urbano, o uso e a destinação da área,
tendo como consequência a ampliação de imóveis objeto da regularização fundiária,
passando a abranger também os imóveis rurais passíveis de regularização fundiária.
Nesse diapasão, a lei possui como um dos seus escopos a regularização dos
núcleos urbanos informais, os quais são categorizados em informais lato sensu e
informais consolidados, sendo assim conceituados:
II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no
qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação
de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à
época de sua implantação ou regularização;
III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil
reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das
edificações, a localização das vias de circulação e a presença de
equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem
avaliadas pelo Município (BRASIL, 2017, online);
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Assim, a lei permite a Regularização dos Núcleos Urbanos Informais através
da titulação de seus ocupantes, efetivando a garantia do direito social à moradia, o
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo como instrumento para tal,
conforme artigo 13 da referida lei a Reurb-Social e Reurb-Específico:
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Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária
aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados
predominantemente por população de baixa renda, assim
declarados em ato do Poder Executivo municipal; e
II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização
fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por
população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I
deste artigo (BRASIL, 2017, online).
É interessante mencionar que na modalidade Social são previstas isenções de
custas e emolumentos, facilitando o acesso à regularização fundiária para aqueles
que não tem recursos financeiros para tal.
Nesse cenário, a Reurb surgiu no ordenamento jurídico com o intento de
aumentar os mecanismos disponíveis ao Poder Público que tem como pressuposto
à garantia do direito à moradia de forma adequada, diversos instrumentos, dos quais
se pode citar o usucapião, a concessão de direito real de uso, a desapropriação por
interesse social, a legitimação fundiária, a legitimação de posse, dentre outros.
4. A PROBLEMÁTICA ENFRENTADA PELO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO PARA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL
4.1 ANTECEDENTES PARA A OCUPAÇÃO IRREGULAR EM PALMAS-TO
Das unidades federativas brasileiras, o estado do Tocantins é o mais novo,
tendo sido criado em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, após ser
desmembrado do estado de Goiás. Sua capital, a cidade de Palmas é a mais nova
cidade do território brasileiro, tendo sua pedra fundamental sido inaugurada em 20
de maio de 1989, “planejada” assim como Goiânia (1933) e Brasília (1960).
Conforme Silva (2010, p. 15), “Palmas, figura como um caso de transição entre
a modernidade e a pós-modernidade e nos permite pensar os desdobramentos da
implantação da cidade projetada no Brasil”.
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Além de ser a mais nova cidade do Brasil, é também uma nova concepção
regional de análise geográfica, geopolítica, sócio-econômica, urbana e ecológica.
(LIRA, 2011).
Em uma pesquisa feita anteriormente, Lira (2003) destaca que o processo de
construção de Palmas-TO pode ser analisado, conforme discurso da mídia
regional/nacionalizada, como um novo Eldorado que se ergue no Portal da
Amazônia:
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A construção de Palmas vem se transformando em um dos
projetos mais audaciosos na Amazônia Legal, nesse final de
século. Tendo em vista que, depois da construção da UHE de
Tucuruí de implantação do Projeto Grande Carajás no Estado
do Pará, não se tem notícia de nenhum projeto de
“importância” geopolítica, e da “importância” geoeconômica
de Palmas. Sob a égide do neoliberalismo, Palmas surge no
discurso da mídia regional/nacionalizada, como um novo
Eldorado que se ergue no Portal da Amazônia. (LIRA, 2003
p.75).
Carvalhêdo (2009) acompanha as palavras de Lira afirmando ainda que os
migrantes, moradores e loteamentos à margem da capital, principalmente
caracterizados pela autoconstrução em condições de salubridade e mobilidade
precárias, imaginaram Palmas como um Novo Eldorado que se ergue no Portal da
Amazônia.
Santos (2010, p. 60), por sua vez, ao abordar a urbanização latina adverte que
na “América Latina, onde em toda parte o termo colonização foi sinônimo de
modernização e da urbanização, o primeiro impacto do sistema mundial foi
acompanhado de uma tendência à organização ou reorganização do espaço”.
Desta maneira, Palmas se apresenta como novidade no contexto Latino
Americano, mas no Brasil assume uma característica de velho/novo modelo de
cidade. Velho em se tratando de planejamento administrativo, e novo na concepção
de ter sido construída por capital “privado” e por ser também a mais nova fronteira
do capital urbano no espaço brasileiro (LIRA 2011, p. 180; REIS, 2011, p. 88).
Silva (2010) contribui com a compreensão acerca do estabelecimento de
Palmas como nova cidade: “Palmas apresenta uma estrutura totalmente diversa do
que já foi compreendido como cidade moderna e planejada, chega mesmo a se
discutir se ela foi de fato planejada ou simplesmente projetada”.
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Nesse sentido, para Lira (2011, p. 198) “por ser Palmas uma cidade nova,
condições que a faz diferente das outras cidades brasileiras, mas no sentido dos
problemas econômicos se igualava a todos os cantos do país” Segundo este autor,
“o resultado desse tipo de planejamento romântico aliado ao empreendimento
‘malicioso’, foi a transformação de Palmas em uma espécie de favela plana”,
destacando também a semelhança da cidade com Brasília.
As relações entre as necessidades de criação e construção de Palmas com
Goiânia e Brasília podem ser identificadas nos seguintes contextos: geográfico,
econômico e político. Em relação ao geográfico, as justificativas são mais próximas
das três cidades, exceto a questão de segurança nacional debitada a capital federal
(OLIVEIRA, 2012).
Cabe mencionar ainda, que a cidade de Palmas foi construída em uma região
sem desenvolvimento urbano e população rural, que não deveria sequer abrigar a
capital do estado, visto existir outras cidades já estabelecidas que como Porto
Nacional, Miracema ou Paraíso do Tocantins. Contudo, como proposta “modernista”
e alegando uma possível influência política/econômica/administrativa que estas
cidades sofreriam, a mais nova capital foi concebida enquanto cidade planejada e
construída no antigo povoamento Canela, às margens direita do Rio Tocantins e
limitada a leste pela Serra do Lajeado num quadrilátero de 38.400 hectares
(CARVALHÊDO, 2009).
Historicamente, as cidades se originaram a partir de uma atividade econômica
qualquer. No caso de Palmas, a cidade nasceu para uma atividade econômica
específica, política administrativa, resultado de um cenário econômico estagnado e
uma urbanização descontínua, multiplicando concentração de terras e acumulação
do capital. A cidade foi projetada, e o escritório de arquitetura Grupo Quatro da
cidade de Goiânia foi a empresa designada para elaborar seu projeto, através dos
arquitetos, Walfredo Antunes e Luís Fernando Cruvinel (LIRA, 2009).
Nesse sentido, a criação do espaço urbano de Palmas converge com as
considerações de Carlos (2015, p.71) ao afirmar que “o urbano é produzido através
das aspirações e necessidades de uma sociedade de classes, fez dele um campo de
luta onde os interesses e as batalhas se resolvem pelo jogo político das forças
sociais.”
A partir disso, no que se refere ao espaço urbano da cidade de Palmas, Lira
chamou atenção o fato de que em Palmas existe uma dupla cidade em termos de
verbas para que ela fosse construída, uma ligada ao capital público (prédios
públicos), e a outra ligada ao capital privado (construções residenciais, comerciais,
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lazer etc) (LIRA, 2011). Para este autor a produção do espaço urbano de Palmas, está
baseado na preexistência, antes ainda ao seu plano diretor.
Em 2012, foram mapeados loteamentos considerados clandestinos, pelo
poder público, na porção norte, junto às Chácaras Água Fria, nas ocupações Bom
Jesus, Lago Norte e Santo Amaro, e na porção sul, nas ocupações dos setores Irmã
Dulce, União Sul, córrego Machado, ribeirão Taquarussu, Canaã, Santa Fé e Jardim
Taquari (BESSA et. al., 2018).
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Diante do que foi apresentado, nota-se que a jovem cidade de Palmas-TO
apresenta uma aparência de cidade organizada, contudo possui problemas urbanos
similares aos das cidades que surgiram no período da industrialização, bem como
cidades planejadas antes dela, como Goiânia e Brasília. Estas três cidades estão
inseridas no Cerrado brasileiro, ambas planejadas e construídas no século XX.
4.2 A MEDIAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
uito importante para a regularização fundiária no município de Palmas-TO foi
a Lei nº 13.465/17 e sua previsão da mediação que, como se verá adiante, foi
imprescindível para que fosse alcançados resultados positivos neste sentido.
A Lei nº 13.465/17 cuidou de destacar o instituto da mediação como meio
hábil para solução de conflitos fundiários urbanos, a qual previu expressamente em
vários dispositivos o estímulo a utilização do método consensual, elencando-o como
um dos objetivos da regularização fundiária, segundo redação do artigo 10, inciso V,
do diploma legal.
Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios:
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço
à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade
(BRASIL, 2017, online);
É certo que a resolução extrajudicial dos conflitos somado ao fator da
consensualidade permite uma solução mais célere, democrática e equânime dos
problemas, mediante a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos no conflito.
Neste sentido, a Lei nº 13.465/17 modificou o paradigma da regularização fundiária,
tange à mediação.
No artigo 21 da referida lei nota-se a abertura de um caminho para a aplicação
da mediação nos conflitos fundiários, o que denota que a utilização de tal método
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promove uma solução democrática e participativa. Tal previsão consiste na faculdade
do emprego de procedimento extrajudicial de composição de conflitos nos casos em
que haja alguma impugnação ao procedimento de regularização, devendo observar
as disposições da Lei da Mediação n° 13.140/15 (BRANCO, 2017).
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Afora disso, estipula no art. 31 a utilização do procedimento extrajudicial de
composição de conflitos no caso de apresentação de impugnação em relação à
titularidade do domínio dos imóveis onde se encontra o núcleo urbano informal a
ser regularizado (BRANCO, 2017).
No que se refere a mediação, o artigo mais importante da Lei de Regularização
Fundiária é o art. 34, o qual dispõe sobre o procedimento administrativo.
Mencionado dispositivo concede a autorização aos Municípios para criação de
câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, na esfera local,
inclusive através de celebração de ajustes com os Tribunais de Justiça estaduais, as
quais terão competência para solucionar os conflitos relacionados à Regularização
fundiária por meio de solução consensual (BRANCO, 2017).
Com a possibilidade de mediação na regularização fundiária, abriu-se margem
para que o município de Palmas-TO e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
fizessem uma parceria promissora, que é apresentada abaixo.
4.3 PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMAS-TO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS
Antes que se fale em efetiva regularização fundiária no Município de PalmasTO, é relevante informar o que previa o Plano Diretor do município, sancionado como
a Lei Complementar nº 155, de 25 de dezembro de 2007 acerca do assunto.
Este Plano Diretor prevê como um de seus objetivos a promoção da
regularização fundiária rural e urbana e a urbanização de áreas ocupadas, atendendo
a população de baixa renda, visando à inclusão social de seus habitantes e à proteção
de bens comuns como os solos e as águas, em conformidade com o estabelecido no
inciso XIV, do art. 2º, do Estatuto da Cidade (LEIS MUNICIPAIS, 2007).
O mesmo Plano Diretor prevê, ainda, que:
Art. 100 O município deverá promover a regularização fundiária
nos assentamentos consolidados, seja pela infra-estrutura já
instalada ou pela característica permanente das construções
existentes que, na data de aprovação desta Lei, estiverem
ocupados por população de baixa renda, conforme análise de
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viabilidade técnica e urbanística (LEIS MUNICIPAIS, 2007,
online).
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Como marco legal, também é importante mencionar o Decreto Municipal nº
1.524, de 03 de janeiro de 2018, portanto posterior à Lei nº 13.465/17, e que instituiu
o Processo Simplificado Integrado de Licenciamento Ambiental e Urbanístico, para
fins de regularização fundiária. Dentre outras coisas, este decreto estabelece que a
Regularização Urbana de Interesse Social (Reurb-S) dos núcleos urbanos informais
que ocupam Áreas de Preservação Permanente será admitida mediante aprovação
de projeto de regularização fundiária, na forma da legislação específica (LEGISWEB,
2018).
Apesar de tais disposições legais a nível municipal, a regularização fundiária
em Palmas-TO encontra seu ápice com a parceria estabelecida entre este município
e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
A regularização fundiária de interesse social em Palmas, é algo muito recente
e pouco se fala sobre esse tema. Cenário que começou a avançar em meados de
outubro de 2019, quando o Município de Palmas-TO tornou-se o 17º município a
aderir ao termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
para a promoção da regularização fundiária urbana. A capital se juntou a outros
municípios tocantinenses no projeto que objetivou regularizar as áreas que carecem
de um amparo legal voltado a regularização e, ainda, podendo contribuir com o
desafogamento do judiciário do Tocantins.
O processo de parceria do TJTO para regularização fundiária, tanto com o
Estado quanto com os municípios, foi viabilizado como um termo de cooperação
entre os poderes Judiciário e Executivo a fim de facilitar os trâmites para a
regularização fundiária. A parceria é tocada pela Corregedoria Geral da Justiça, por
meio do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (Nupref) (TJTO, 2019) e
tende a ser mais um instrumento a fim de viabilizar o direito à moradia em PalmasTO.
Fruto dessa parceria, foi publico o Decreto Municipal nº 1.804, de 21 de
outubro de 2019, que classifica, para fins de regularização fundiária urbana de
interesse social, o núcleo urbano informal localizado no Loteamento Jardim Canaã,
localizado no Município de Palmas-TO (JUSBRASIL, 2019).
Já em julho de 2020 foi publicado edital que intimava terceiros interessados
que pudessem se manifestar contra a regularização fundiária no Loteamento Jardim
Canaã, o que evidencia que não houve ainda a finalização do processo de
regularização deste setor (JUSBRASIL, 2020).
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Por outro lado, o que ressai de todo o exposto é que a Lei nº 13.465/17 foi
necessária, assim como a legislação municipal acima mencionada, para que se
colocasse em prática alguns projetos de regularização fundiária, como é o caso do
Jardim Canaã, que apesar de não finalizado, tem sido levado adiante.
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito à propriedade é considerado um direito fundamental, elencado na
Constituição Federal de 1998, pelo qual se permite ao seu proprietário o uso, gozo e
disposição desta. No entanto, o exercício deste direito é limitado, pois se encontra
restringido ao cumprimento de várias prerrogativas, dentre elas a de submeter sua
propriedade ao cumprimento de uma função social, portanto, ao proprietário é
atribuído o dever de exercer seu direito em consonância com as normas legais,
especialmente as de cunho ambiental, almejando o interesse coletivo.
O cumprimento da função social da propriedade, segundo os moldes
constitucionais, não remete ideia de limitação, mas sim, de conteúdo inerente a
propriedade. Desta maneira, entende-se que tal cumprimento é um instituto pelo
qual o dono da propriedade é responsável, haja vista tratar-se de um meio pelo qual
este satisfaz seus interesses, sem menosprezar o interesse público, prevalecendo o
último em detrimento do interesse privado.
Assim, evidenciou-se, por meio da análise dos direitos fundamentais à
moradia, de propriedade e de posse, bem como das teorias do direito civil, que a
discussão deve ser pautada sob a égide da constitucionalização desse ramo do
direito e com enfoque na teoria sociológica da posse, o que denota, para além da
função social da propriedade, a funcionalidade da posse, considerada como um
direito autônomo e, portanto, merecedor de reconhecimento
Observa-se que o desenvolvimento urbano de forma irregular acarreta uma
questão social que caracteriza o processo de urbanização das cidades brasileiras, de
forma desorganizada reforçando as diferenças sociais e de classes, além de reafirmar
o histórico de domínio relacionado ao poder e ao acúmulo de bens por parte das
classes dominantes. Portanto o sistema socioeconômico colaborou para que o
acesso ao solo urbano ocorresse de modo irregular reforçando as desigualdades que
aumenta o deficit habitacional.
No que se refere a Palmas-TO, muito dessa ocupação irregular advém de
processos que se intensificaram no tempo e no espaço no início e no decorrer da
implantação dessa cidade, ocorridos, no final do século XX, que levaram a uma
desordenada expansão urbana periférica da cidade, à medida de seu crescimento, e
que continua a se devolver até os dias atuais.
130

www.conteudojuridico.com.br

Neste sentido foi apresentado o instituto da Regularização Fundiária,
instrumento este passível de dar cumprimento prático ao direito à moradia por meio
da Lei nº 13.465/17, sancionada com a finalidade de dar efetivação à titulação de
ocupações, bem como inserir os núcleos urbanos informais ao ordenamento
territorial urbano.
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Esta lei foi importante principalmente na regulamentação da mediação como
meio hábil para solução de conflitos fundiários urbanos, a qual previu expressamente
em vários dispositivos o estímulo a utilização do método consensual, elencando-o
como um dos objetivos da regularização fundiária.
Tal disposição legal veio possibilitar que, em meados de outubro de 2019, o
Município de Palmas-TO se tornasse o 17º município a aderir ao termo de
cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para a promoção da
regularização fundiária urbana, sendo este um grande passo na resolução da
problemática das ocupações irregulares em Palmas-TO, contribuindo para a
materialização do direito à moradia.
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RESUMO: O objetivo deste presente trabalho, elaborado em pesquisa bibliográfica,
é em analisar doutrinas, artigos e jurisprudências acerca das garantias locatícias
disposta na legislação vigente, sendo analisado e conceituado todo conteúdo que
envolve a temática, é importante destacar que as Garantias Locatícias garantem o
cumprimento uma obrigação no que tange a uma relação jurídica obtida por meio
dos contratos de locação e são de extrema relevância para preservar segurança e
equilíbrio entre as partes contratantes. A metodologia se deu com base em
levantamento de dados de pesquisas bibliográficas.
Palavras-chave: Contratos de locação, garantias locatícias, cumulação de garantias,
penalidades.
ABSTRACT: The objective of this work, elaborated in bibliographic research, is to
analyze analyzes, articles and jurisprudence on local guarantees located in the current
legislation, being analyzed and conceived for the whole world that involves a
thematic, important important that is Guarantees located guaranteed or comply with
an obligation in terms of an applicable legal relationship through lease agreements
and are of utmost importance to preserve security and balance between contracting
parties. The methodology was based on the survey of bibliographic research data.
Keywords: Rental contracts, lease guarantees, cumulation of guarantees, penalties.
1. INTRODUÇÃO
O mercado imobiliário está em constante evolução, visto toda a mutabilidade
social na qual nós estamos inseridos. Mesmo diante de tantas mudanças sociais,
econômicas e no próprio âmbito da construção civil, é absolutamente necessária a
existência de mecanismos que regulem e gerenciem o universo imobiliário. Para tal
finalidade, vem mais uma vez o direito com a meta de incorporar juridicamente tal
universo. Temos assim mais um ramo do direito, o dito “direito imobiliário”.
Como objetivo geral propõe-se analisar os aspectos históricos dos contratos
de locação e seu início no Brasil, assim como destacar as garantias locatícias, e em
caso de não cumprimento duas penalidades cíveis e criminais.
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No que tange aos objetivos específicos são: a) destacar o histórico dos
contratos locatícios, modelos de contratos na antiguidade, conceitos e a locação no
Brasil; b) identificar os tipos de garantias locatícias; c) demonstrar suas penalidades
cíveis e criminais.
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Para tal, inicia no primeiro tópico abordando de breve histórico acerca dos
contratos, seu conceito e classificação, modelos de contratos antigamente, e como é
a locação no Brasil.
Já, no segundo tópico aborda sobre as garantias locatícias, seus conceitos e
respectivos artigos, sendo elas: Cauções mobiliárias e imobiliárias, Fiança Locatícia,
Seguro Fiança, cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.
Por fim, no terceiro tópico trata sobre as penalidades cíveis e criminais no
descumprimento dessas garantias, além de os limites ao estabelecimento de
garantias locatícias nos contratos de locação residencial de imóveis e aspectos penais
da cumulação de garantias locatícias.
O presente artigo aborda as relações entre os sujeitos das relações locatícias,
por ser locador e locatário, e em especial, as regras desse perfil de relação. Visa-se,
assim, discutir as obrigações que regem as garantias locatícias e todos os seus efeitos
jurídicos.
Para atingir tais objetivos, a metodologia adotada para a realização deste
artigo é a pesquisa bibliográfica, por meio de revisão de literatura. Serão utilizados
livros e artigos veiculados em periódicos, além de consulta a repositório de
jurisprudência.
2. BREVE HISTÓRICO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO
2.1 Histórico dos contratos
Não existe na história nenhum documento que prove a data exata do
surgimento dos contratos no mundo. Nos principais registros existentes, menciona
que o contrato surgiu no Direito Romano. De acordo com Faria (2017, p. 17) “Gaio
caracterizou os contratos como sendo uma fonte de obrigações nas Intitulas de
Justiniano, uma vez que compreendiam que o contrato nascia da forma e não do
acordo entre vontades”.
Ainda de acordo com a autora “no período clássico, Gaio considerou a
existência de obrigações nascidas de “consensus”, no qual o acordo entre vontades
de duas ou mais pessoas” (LISBOA, 2010, p. 61). Sendo assim, durante o período pós136
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clássico no Direito Romano resultaram em classificações inominadas de contrato, que
tinham fator gerador chamado de obrigação.
Já na era medieval, produziu-se o princípio da fé jurada, esta informalizava o
chamado contrato, que retirava burocracias existentes. Este princípio bastava a
simples palavra entre as partes eram convergentes, e prevalecia o acordo de
vontades, tornando, portanto, o contrato.
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De acordo com Lisboa (2010, p. 62) preleciona “que atualmente o contrato
não determina os acordos feitos de vontades previstos na lei, no entanto, classifica
uma categoria geral obrigatório e imprescindível do negócio jurídico, possuindo
destaque nas relações sociais”.
Segundo Gonçalves (2011, p. 4/5) “o contrato tem função social, sendo o
transmissor de circulação de economia e riquezas, sendo o núcleo dos negócios e
impulsionador do capitalismo”. Vale ressaltar, que o contrato não está presente
somente no direito das obrigações, mas como também no direito de família, no
direito das coisas e também no direito das sucessões, conforma preleciona os artigos
314 e 1776 do código civil.
2.2 Conceito de contrato e classificação
Após analisarmos sobre o histórico dos contratos, chegamos à conclusão que
os contratos sempre estiveram presente na vida das pessoas, sendo como acordo de
vontades feitos de forma expressa ou escrita. Sendo assim o contrato é um acorde
de vontade entre pessoas, que resulta de um ato de negócio jurídico.
Vale mencionar, no que tange ao negócio jurídico é aquela ação ou omissão
do ser humano pelo qual os efeitos jurídicos provocam a criação. Modificação,
conservação e extinção de direitos.
Nesse sentindo, de acordo com Coelho (2016, p. 54) no que tange ao
conceito de contrato preleciona que “O contrato é o resultado do encontro das
vontades dos contratantes e produz seus efeitos jurídicos (cria, modifica ou extingue
direitos ou obrigações) em função dessa convergência”.
Desta forma, o contrata é um acordo elaborado por duas ou mais pessoas,
movidas por vontades, com base no ordenamento jurídico, em que as partes
constituem obrigações de acordo com seus interesses em fazer negócio.
Segundo Gonçalves (2011, p. 13) no que tange ao conceito “Contrato é fonte
de obrigação. Fonte é o fato que dá origem a esta, de acordo com as regras de
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direito. Os fatos humanos que o Código Civil brasileiro considera geradores de
obrigação são: a) os contratos; b) as declarações unilaterais da vontade; e c) os atos
ilícitos, dolosos e culposos. Como é a lei que dá eficácia a esses fatos, transformandoos em fontes diretas ou imediatas, aquela constitui fonte mediata ou primária das
obrigações”.
Para Rizzardo (2019, p. 06) no que diz respeito a origem etimológica do
termo de contrato, preleciona que “o vínculo jurídico das vontades, com o objetivo
especifico: contractus, do verbo contrahere, com finalidade de ajuste, convenção,
pacto ou transação”. Sendo assim, o contrato é o negócio jurídico bilateral ou
plurilateral gerador de obrigações para uma ou todas as partes, às quais
correspondem direitos titulados por elas ou por terceiros. Ele é necessariamente
negócio jurídico integrado por duas ou mais partes. Os negócios jurídicos unilaterais,
como a promessa de recompensa ou a gestão de negócios, não são contratos.
De acordo com Fabio Ulhôa Coelho (2016, p. 95) “As classificações com que
opera o argumento jurídico visam aproximar ou distanciar um fato jurídico do âmbito
de incidência de certas normas”.
Os contratos classificam-se em diversas modalidades, subordinando-se a
regras próprias ou afins, conforme as categorias em que se agrupam. Dividem-se,
quanto aos efeitos, em: a) unilaterais, bilaterais e plurilaterais; b) gratuitos e onerosos.
Os últimos subdividem-se em comutativos e aleatórios, e estes, em aleatórios por
natureza e acidentalmente aleatórios; quanto à formação, em paritários, de adesão e
contratos-tipo; quanto ao momento de sua execução, em de execução instantânea,
diferida e de trato sucessivo (ou em prestações); quanto ao agente, em: a)
personalíssimos (intuitu personae) e impessoais; b) individuais e coletivos; quanto ao
modo por que existem, em principais, acessórios (adjetos) e derivados ou
subcontratos; quanto à forma, em: a) solenes (formais) e não solenes (de forma livre);
e b) consensuais e reais; quanto ao objeto, em preliminares (pactum de contrahendo)
e definitivos; e quanto à designação, em nominados (típicos), inominados (atípicos),
mistos e coligados.
Sendo assim, a classificação dos contratados subdivide-se em diversas
categorias, sendo elaborado de acordo com a necessidade entre as partes. Isso não
é diferente com os contratos de aluguel, os alugueis estão presente em nosso
cotidiano desde antes que pudéssemos imaginar, mas como surgiu a lei do
inquilinato? No próximo tópico analisaremos de forma breve a respeito do assunto.
2.3 Histórico da Lei de Inquilinato
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De acordo com Maia (2018, online) “no ano de 1921 surgiu a primeira Norma
Legal (Decreto Legislativo 4.403) para dirigir especificamente as relações locatícias
no Brasil, vigorando até 1928”. No entanto, os contratos de locação eram regidos
pelo Código Civil de 1916.
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Ainda na explicação de Maia (2018, online) “no ano de 1934 surgiu o
Decreto-Lei n° 24.150, chamado de “lei de luvas”, nessa época os legisladores
interferiam com mais frequência nas relações locatícias não residenciais, para evitar
que donos de lojas e pontos cobrassem preços pela renovação dos seus contratos”.
A “lei de luvas” permitia que o locatário conseguisse no decorrer do tempo criar seu
fundo de comercio com amparo legal, tendo segurança de que não teria o seu
esforço surripiado de forma vil. Este ato, foi uma intervenção na autonomia de
vontade e liberdade contratual destinando-se a proteção do lado menos favorecido
no vínculo locatício. Desta forma, até então regia o absoluto pacta sunt servanda,
empregado até o século XIX pela maior parte dos povos civilizados, conhecido na
época como “vale o que está escrito”.
Vale ressaltar, que no percurso de tempos entre a segunda guerra civil (1939
a 1945) e até 1964 (golpe militar) o Brasil editou 21 leis temporárias/transitórias para
equilibrar o caos social implantado devido as guerras e escassez de imóveis. Ainda
em questão de curiosidade e informação no ano de 1950 houve uma marcha
chamada “daqui não saio” que teve a intenção de reivindicar direitos aos locatários
que muitas vezes eram expulsos pelos locadores, uma vez que repassassem a outros
LOCATÁRIOS em condições mais vantajosas, imotivadamente, tendo em vistas
apenas o ganho financeiro (Maia, 2018, online)
No ano de 1964, houve a criação do Banco Nacional de Habilitação (BNH)
conforma preleciona Maia (2018, online) “a criação de estímulos aos investimentos
na construção civil para dar mais equilíbrio na lei de procura determinada oferta,
fundamentalmente dos imóveis destinados à locação”. Desde então, ao longo dos
anos houve um elevado investimento na construção civil em todo pais, conforme a
população ia aumentando surgiram investimentos em imóveis para alugar se tornou
vantajoso.
Nesse cenário, em 1991 fora criado a lei do inquilinato vigente, Lei nº
8.245/91, esta lei agrega todo o aprendizado obtido pelos nossos legisladores ao
longo dos anos. Essa lei assentiu que do dono do imóvel (locador) retomasse o bem,
estabelecendo essa hipótese no contrato no período mínimo de 30 meses. Sendo
assim, para que ocorresse a tomado do imóvel através do despejo utilizando-se da
chamada “denúncia vazia”, teria que ter no mínimo 30 meses de contrato, e caso
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fosse menor, o locador terá de aguardar o prazo de 60 meses contados do início da
locação para iniciar o despejo (Araújo, 2020, p. 85).
Desta maneira, a atual lei de locação imobiliária estabilizou o mercado. No
entanto, a proteção demasiada ao locatário permaneceu. Deste modo, no decorrer
dos anos surgiram ainda mais descontentamento com a lei antiga, sendo assim foise necessário fazer alterações trazidas pela lei 12.112 de 2009. A Lei nº 12.112/09
denominada de “nova lei do inquilinato”, trouxe alterações que entraram em vigor
em 03 de fevereiro do ano de 2010. Esta lei alterou alguns aspectos nas relações
entre locador, locatário e fiador. Essas novas regras apresentaram eficácia no
procedimento de retomada do imóvel, assim como outras consequências.
Ocorre que a lei do inquilinato regula o mercado de aluguéis residenciais e
comerciais. Tanto o proprietário quanto o inquilino devem dar uma olhada no seu
conteúdo antes de fechar um negócio, e ao analisar a referida lei verifica-se que
existem garantias locatícias e como devem ser usadas, no próximo capitulo
abordaremos um pouco mais sobre o assunto.
3. DAS GARANTIAS LOCATICIAS
3.1 Conceito de Garantias Locatícias
De acordo com Diniz (2014, p. 154), preleciona que: “O termo “garantia”
advém do francês garantie que significa proteção, garantia. De modo que toda
garantia será uma proteção, que se atribui ao credor, acrescentando a possibilidade
de receber aquilo que lhe é devido”.
Deste modo, as Garantias Locatícias na verdade são acordos estabelecidos
na locação que busca dar ao locador segurança no que tange ao pagamento do
aluguel e outros encargos acometam sobre o imóvel. Seu objetivo é diminuir os
riscos do locador, no caso de o locatário infrinja suas obrigações contratuais.
É importante frisar que as Garantias Locatícias caracterizam de duas formas
que podem ser de ordem pessoal ou real. A ordem pessoal, também conhecida como
fidejussória, abrangem uma terceira pessoa na relação contratual como um devedor
acessório, impondo-se diante o credor pela dívida adquirida pelo devedor principal.
Exemplo do aval ou fiança. Já a garantia real fundamenta-se em um direito ou bem
patrimonial, que acontece por meio da manifestação de vontade do próprio devedor
ou de terceiro de dar os bens em garantia, dando-se por meio do penhor, hipoteca
anticrese.
De acordo com Venosa (2016, p. 182), preleciona que “as garantias são
importantes para o contrato de locação. Raros serão os contratos que apresentam
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sem garantias”. Desta forma, as garantias locatícias são itens importantes para
assegurar direitos as partes contratantes, portanto, existe espécies de garantias
locatícias, no próximo capitulo analisaremos a respeito de cada um deles.
3.2 Espécies de Garantias Locatícias
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Com objetivo de garantir o cumprimento das obrigações decorrentes do
contrato de locação, possui quatro espécies de garantias em que o locador poderá
exigir do locatário, estando elas estabelecidas na lei nº 8.245/91, no art. 37.
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do
locatário as seguintes modalidades de garantias:
I – Caução;
II – Fiança;
III – seguro de fiança locatícia;
IV – Cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.
Parágrafo único – É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma
das modalidades de garantias num mesmo contrato de
locação.
O artigo citado prevê quatro tipos de garantias locatícias, portanto, locador,
ao alugar seu imóvel, só poderá favorecer-se de uma garantia locatícia, de acordo
com o parágrafo único do art. 37, da Lei nº 8.245/91, não podendo favorecer-se de
mais de uma garantia, ou seja, cumular as mesmas, de modo que o locador poderá
escolher entre as quatro modalidades aquela que mais supre sua necessidade.
A seguir discorreremos sobre as particularidades de cada garantia, à luz do
direito, do mercado e da jurisprudência.
3.2.1 Caução
A caução é utilizada como uma garantia locatícia prevalecendo o direito.
Pode ser classificado como caução as formas de garantias pessoais, a fiança, e reais,
sendo elas: penhor, hipoteca, anticrese. No que tange a Lei do Inquilinato, a caução,
de acordo com o art. 37, inciso I, diz:
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do
locatário as seguintes modalidades de garantia: I – caução.
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Ainda a respeito acerca da caução, ele poderá ser:
Art. 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis.
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§ 1º A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório
de títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser
averbada à margem da respectiva matrícula.
§ 2º A caução em dinheiro, que não poderá exceder o
equivalente a três meses de aluguel, será depositada em
caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por
ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas
as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da
soma respectiva.
Portanto, a caução pode ter por objeto bens móveis, imóveis, títulos e ações
e ainda, moeda corrente, permanecendo a eficácia das cauções mobiliárias e
imobiliárias sujeitando a prévio registro em conjunto ao Cartório de Registro de
Títulos e Documentos ou ao Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição
competente.
A caução em bens móveis e imóveis, descrita pelo art. 38, § 1º, que diz:
§1º A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório
de títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser
averbada à margem da respectiva matrícula.
Ocorre que esta modalidade de caução é pouco usada no dia-a-dia, no que
se refere a bens moveis, coordena que ao credor a coisa passa a ser de sua
responsabilidade, ou seja, do credor, portanto, o bem deve ser devolvido ao termino
da garantia, na mesma quantia que estava, e caso houver alguma avaria, podendo
responder inclusive, por perdas e danos se houver. Mas nada impede que o bem
fique em posse do locatário/devedor, uma vez que a lei não obriga a entrega.
De acordo com Diniz (2014. p.167):
“O instrumento da caução em bens móveis deverá ser
registrado em cartório de Título e Documentos e o da caução
em bens imóveis, averbado à margem da respectiva matrícula,
para que possa valer contra terceiro. Exige-se especialidade e
publicidade. ”
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Ao contrário, quando houver a caução dada em tostão, esta não poderá
exceder 3 meses de aluguel, onde precisará ser em conta poupança regulamentada.
Insta frisar que caso o valor do aluguel sofra aumento, poderá o locador exigir que a
caução seja completada. É importante destacar, que no que tange a caução em títulos
e ações, este será possível, podendo ser chamada de valores fiduciários, esta
modalidade de caução pode decorrer através de letras de câmbio, títulos da dívida
pública, ações de sociedade anônima, certificados de depósitos bancários, títulos de
capitalização, etc.
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No entanto, as modalidades de garantias locatícias não param por aí, a
próxima garantia a ser analisada é a fiança.
3.2.2 Fiança
A fiança também conhecida como garantia pessoal ou fidejussória, uma vez
que é uma garantia cometida através de uma terceira pessoa em face de um locador,
para assegurar as obrigações manifestadas pelo devedor/locatário.
Vale ressaltar que a fiança se situa pautada no Código Civil no art. 818 e
seguintes, assim como previsão na Lei Locatícia. No que tange aos contratos de
locação, a fiança é uma modalidade de garantia muito tradicional, uma vez que é
bastante utilizada, apesar de existir outras. A fiança é uma garantia no qual uma
terceira pessoa assegura o contrato e garante a execução das obrigações do
locatário, este, portanto é de fato o devedor, caso não cumpra com as obrigações.
De acordo com Carreirão (2018, online) “No silêncio do contrato, a obrigação é
subsidiária, isso é, primeiramente responderão os bens do afiançado”.
Para Diniz (2014, p. 155) sobre a fiança “permite que pessoa alheia pague as
dívidas, tornando obrigacional, caso o devedor principal não cumpra com a mora”. A
fiança está descrita também no art. 37 da Lei nº 8.245/91 No contrato de locação,
pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantias: inciso II –
Fiança.
Sendo assim, a fiança no direito brasileiro é um contrato de garantia pessoal
porque ostenta, ex vi legis, a natureza de negócio jurídico, de modo que é a pessoa
do fiador e o seu patrimônio que prometem, garantem e lastreiam o adimplemento
exato e fiel do devedor principal. Desta forma, na fiança, o conteúdo da obrigação
do fiador é a garantia de adimplemento da obrigação principal, a partir do momento
em que o garante se torna responsável pelo adimplemento alheio, sem que seja
codevedor.
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Deste modo, é crível que o fiador é somente o responsável pelo
adimplemento de dívida alheia (titularizando apenas a haftung, enquanto o locatário
é o único devedor a figurar no contrato (titularizando tanto a schuld quanto a
haftung).
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Segundo Gonçalves (2011, p. 526) preleciona que:
A fiança é, a vista disso, é um contrato no qual um terceiro se
obriga a pagar ao credor o debito de outra pessoa. Este fiador
é alguém estranho à relação contratual originaria obrigacional,
chamado de fiador, este sujeita-se perante o credor,
assegurando com o seu patrimônio a compensação do credito,
caso o devedor principal não o faça.
A fiança é uma garantia pessoal, uma vez que não se vincula a um único bem
como garantia, no entanto todo o patrimônio do fiador, vale ressaltar caso o fiador
nada tenha para sanar o debito, fica o credor sem nada a receber. Lembrando que a
fiança é um contrato acessório, uma vez que estabelece um amparo de outra
obrigação principal, que é a locação.
É importante destacar, como já foi mencionado, a fiança é um contrato
acessório, no entanto, também é subsidiário, unilateral, solene e também gratuito.
Mas o que é acessório? É porque depende de um contrato principal existir,
geralmente é o de locação, portanto, sendo nula a obrigação principal,
automaticamente a fiança será nula.
Desta forma, de acordo com o art. 823 do CC/02 dispõe que: “A fiança pode
ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos
onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá
senão até ao limite da obrigação afiançada”.
A fiança torna-se subsidiária porque o fiador apenas terá que assumir as
dívidas, caso o devedor principal (afiançado) não cumprir com suas obrigações. Para
Gonçalves (2011, p. 526) explica que:
A fiança tem caráter acessório e subsidiário uma vez depende
da presença do contrato principal e tem sua execução
subordinada ao não cumprimento deste, pelo devedor. É nula
a obrigação principal, a fiança desaparece “exceto se a nulidade
provir somente de incapacidade pessoal do devedor”.
De acordo com Rodrigues (2003, p. 358) dispõe que a fiança é unilateral
porque “uma vez findo, só gera obrigação para o fiador, em relação ao credor”.
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Estabelece o art. 825 do Código Civil, o fiador, deverá ser pessoa idônea moral e
financeiramente, residente e domiciliada no município onde tenha que prestar fiança
e possuir bens suficientes para o cumprir a obrigação.
É importante destacar que se a fiança for prestada por fiador casado, é
necessário que tenha consentimento do outro cônjuge, exceto se este for casado em
regime de separação absoluta, de acordo com o artigo 1.647, inciso III, do Código
Civil, dispõe:
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Art. 1.647 – Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro exceto no regime da
separação absoluta: III – prestar fiança ou aval.
Sendo assim, para SOUZA (2019, p. 242) disserta:
Que a fiança, quando cometida por pessoa casada,
independentemente do regime de bens do casamento, é
necessário o consentimento expresso do cônjuge. Podendo,
também, ser a fiança cometida por ambos os cônjuges, em
conjunto, com os co-fiadores, o que não se implica com a
simples permissão uxória ou marital.
No decorrer dos contratos de locação pode acontecer diversos fatos, por
este motivo o art. 40 da Lei de Locação determina nove hipóteses nas quais, o locador
pode exigir novo fiador ou substituição da garantia. Falaremos de forma breve cada
uma das hipóteses.
A primeira hipótese é caso haja a morte do fiador, portanto, a fiança
extingue-se, passando-a para os herdeiros a responsabilidade pela garantia até a
data do óbito, conforme dispõe o art. 836 do CC. “A obrigação do fiador passa aos
herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte
do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança” (JusBrasil, 2020).
Já a segunda hipótese é o caso de ausência, interdição, falência ou
insolvência do fiador, declaradas judicialmente. A terceiro é quando há a venda ou o
gravame de todos os bens imóveis do fiador, ou quando o fiador muda de residência
sem comunicação do locador. Sendo a quarta hipótese quando houver a exoneração
do fiador, uma vez que se a fiança tiver duração ilimitada, poderá desobrigar-se da
obrigação a qualquer tempo.
Na quinta hipótese é quando há prorrogação da locação por prazo
indeterminado tendo a fiança mudada por prazo certo, uma vez que o fiador
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somente responsabiliza-se pelo encargo enquanto durar a locação. Já o sexto caso é
caso haja o desaparecimento de bens móveis. Para Diniz (2006, p. 184), “sendo a
caução real, pois devido à falta de objeto extingue-se a caução dada, por se
impossível a sua execução”.
Chegando a reta final, na sétima hipótese temos o desaparecimento ou
alienação do imóvel. E na oitava hipótese de exoneração de garantia constituída por
quotas de fundo de investimento. E por fim, a nona hipótese seria a liquidação ou
termino do fundo de investimento, no qual as quotas foram ofertadas
fiduciariamente como garantia locatícia.
Sendo assim, o locador poderá solicitar que seja inserido um novo fiador ou
a substituição da modalidade de garantia nos casos previsto no art. 40 da Lei do
Inquilinato, no entanto, deverá notificar o locatário para exibir nova garantia locatícia
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. Sendo esta
garantia a melhor.
3.2.3 Seguro Fiança e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento
O seguro de fiança locatícia, também chamado de seguro de credito, é o
pagamento de uma taxa, referente a uma compensação mensal ou anual ajustável,
dispondo pôr fim a garantir o pagamento de certa soma ao locador. Através do
seguro de fiança locatícia o inquilino (garantido) pagará mensalmente um valor à
Seguradora, para que ela pague em forma de indenização, este dinheiro servirá para
cobrir possíveis e eventuais prejuízos do locador (segurado).
Sendo assim, o seguro fiança é, digamos, um contrato de seguro, onde uma
das partes (seguradora) se impõe com a outra (locador), mediante ao pagamento de
uma quantia, para futuramente indeniza-lo de prejuízos e riscos caso venham
acontecer previstos contratualmente.
O seguro fiança está previsto no art. 41 da Lei n. 8245/91, no qual descreve
que “optando pelo seguro fiança, portanto, precisará garantir todas as obrigações
locatícias, consistam em aluguel, multa e demais encargos que recaem sobre o
imóvel locado, também as taxas condominiais”.
Para Diniz (2014, p. 186) no que tange ao conceito de seguro fiança:
O seguro de fiança locatícia (modalidade de seguro de crédito)
é o pagamento de uma taxa, correspondente a um prêmio
mensal ou anual que se ajustar, tendo por fim garantir o
pagamento de certa soma ao locador. Garante-se, mediante o
prêmio, o pagamento do aluguel.
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Desta forma, o seguro fiança tem como objeto, salvaguardar o segurado de
prejuízos que venha a sofrer, em decorrência do inadimplemento do contrato de
locação pelo garantido, podendo os prejuízos serem sanados pela decretação do
despejo e ou pela imissão de posse do imóvel, em consequência do não pagamento
doa alugueis e ou encargos.
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O seguro fiança é uma modalidade própria de garantia pessoal, no qual esta
modalidade jurídica está prevista nos arts. 757 a 777 do Código Civil, relativa aos “
contratos de seguro”. O seguro fiança é uma garantia securitária, onde sua
organização jurídica vem descrita na Resolução 202/2008 do Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP) e na Circular Susep 347/2007, que dispõe sobre as
condições gerais do seguro-fiança.
O seguro fiança possui alguns requisitos de cobertura, um deles é a
cobertura básica: esta modalidade caracteriza 30 vezes o valor do aluguel e encargos;
adicional relativo a multas e temporada: três vezes o valor do aluguel; adicional
relativo a danos ao imóvel: seis vezes o valor aluguel. O seguro fiança de forma básica
cobre também as custas e os honorários advocatícios. Vale lembrar que a apólice do
seguro-fiança locatícia é válida pelo prazo de um ano.
O STJ entende que se tratando de locação por seguro fiança, é cabível
execução de créditos.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. SEGURO DE FIANÇA
LOCATÍCIA. ART. 37, III, DA LEI 8.245/91. EXECUÇÃO DE
DÉBITOS LOCATIVOS. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
ESPÉCIE DO GÊNERO CAUÇÃO. ART. 585, III, DO CÓDIGO
PROCESSUAL. CONCOMITÂNCIA. INCIDÊNCIA. ART. 585, IV,
DO CPC. DECORRÊNCIA. NATUREZA ACESSÓRIA AO
CONTRATO LOCATIVO. APLICAÇÃO. EXEGESE SISTEMÁTICATELEOLÓGICA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I Consoante a regra inscrita no art. 585, III, do Código de
Processo Civil, o contrato de seguro de fiança locatícia, previsto
no art. 37, III, da Lei 8.245/91, é instituto jurídico albergado no
gênero caução, legitimando, portanto, a utilização de ação
executiva, contra a empresa seguradora, para o adimplemento
dos créditos locativos. II - E cabível a execução de créditos de
aluguel - com fundamento no inciso IV, art. 585, do CPC -,
mediante a apresentação de apólice de seguro de fiança
locatícia e do contrato de locação a que se vincula, por tratarse tal seguro de uma das três modalidades de garantia prevista
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no art. 37, III, da lei inquilinária, sendo figura jurídica que existe,
tão-somente, em razão do pacto locativo, sendo a este,
visceralmente, integrado de modo acessório. III - A aplicação
da exegese sistemática-teleológica recomenda a adoção da
regra geral inscrita no art. 585, IV, do CPC, que autoriza a
cobrança executiva dos créditos decorrentes de aluguéis,
desimportando, na espécie, se os valores exigidos estejam
representados em instrumento jurídico acessório ao contrato
de locação. IV - Recurso especial desprovido. (STJ - REsp:
264558 SP 2000/0062713-5, Relator: Ministro GILSON DIPP,
Data de Julgamento: 15/03/2001, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: --> DJ 02/04/2001 p. 323 JBCC vol. 190 p. 185
LEXSTJ vol. 143 p. 195 RT vol. 791 p. 187)
De acordo com Pinassi (2013, p. 42) “desde que concretizada tal garantia, é
a melhor opção do locador que não, mas estará sujeito às intempéries pecuniárias
do locatário, visto que se este não paga o seguro pagará”. O prêmio é obrigação do
inquilino, que com tal garantia, escapa tanto da caução, como da, às vezes vexatória,
situação de procurar um fiador.
A última espécie de garantia locatícia e a cessão fiduciária de quotas de
fundo de investimento. Segundo Junior e Perez (2017, p. 111) comentam que:
“É uma garantia real em razão da qual o próprio locatário ou
terceiro deverá transferir a titularidade das quotas de
determinado fundo de investimento ao locador, em caráter
resolúvel, enquanto o contrato de locação estiver em vigor,
quotas estas que ficarão sob a guarda de um agente fiduciário
(instituição financeira) ”.
A cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento foi incluída pela lei
nº 11.196/2005, no art. 37, inciso IV, da lei n. 8.245/91, como uma nova modalidade
de garantia locatícia.
Na obra de Junior e Perez (2017, p. 111), explica que está “modalidade de
garantia é praticamente inexistente no meio do marcado de locações, por diversas
razões”. Uma vez que é desconhecida no mercado de locações e dos locadores,
sendo preciso necessário que o próprio locatário ou terceiro conserve em um fundo
de investimento os valores fundamentais à garantia do contrato de locação pelo seu
período de vigência, no qual em função da própria mudança do mercado esses
fundos suportarão a ter uma rentabilidade positiva ou até mesmo negativa ao longo
de determinado período.
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Para Junior e Perez (2017, p. 111) a cessão fiduciária “é como modalidade de
garantia real e sui generis, a sua estrutura jurídica vem disciplinada na Lei 11.196, de
21.11.2005, e na Instrução 432 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de
01.06.2006”.
Trata-se de uma garantia típica, pois, as suas estrutura e função foram
detidamente fixadas pelo legislador; ademais, somente instituições financeiras
autorizadas pela CVM é que poderão operar nesse segmento econômico.
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“Art. 88. (…) § 1º A cessão de que trata o caput deste artigo será
formalizada, mediante registro perante o administrador do
fundo, pelo titular das quotas, por meio de termo de cessão
fiduciária acompanhado de 1 (uma) via do contrato de locação,
constituindo, em favor do credor fiduciário, propriedade
resolúvel das quotas”.
O negócio jurídico fiduciário será constituído mediante instrumento escrito
que deverá ser obrigatoriamente registrado na instituição financeira administradora
do fundo, sendo a forma escrita da própria essência do contrato (ad solemnitatem).
A cessão fiduciária é negócio jurídico acessório de garantia que se subordinará ao
contrato garantido (in casu, de locação). Uma das vantagens da cessão fiduciária em
garantia sob comento decorre da imposição às respectivas quotas, desde a
constituição da garantia, do regime jurídico da indisponibilidade, da inalienabilidade
e da impenhorabilidade, as quais ficarão sob a custódia da instituição financeira
administradora do fundo.
Portanto, a é importante explicar que a cessão fiduciária em garantia deverá
ser formalizada pelo registro perante o administrador do fundo. Isto posto, a cessão
fiduciária de cotas em garantia de locação imobiliária caracteriza como sendo uma
alternativa, mesmo que sendo pouco usada, no entanto, favorece para o
desenvolvimento do setor imobiliário.
3. DAS PENALIDADES CIVIS E CRIMINAIS
3.1 Limites ao estabelecimento de garantias locatícias nos contratos de locação
residencial de imóveis
De acordo com a lei de locação, mais precisamente no art. 39, descreve que:
“Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se
estende até a efetiva devolução do imóvel”.
Desta forma, ilustra Venosa (2006, p. 186) acerca que:
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Todas as garantias se apresentam até a concreta devolução do
imóvel. Para que a caução real ou fidejussória ou o seguro
sejam limitados, é preciso que haja expressa disposição
contratual, segundo art.39. Conforme o art. 41, contudo, é
categórico ao afirmar que o seguro de fiança englobará toda
as obrigações do locatário. O seguro pode ter limite temporal,
no entanto não pode limitar a extensão da cobertura somente
aos alugueres, por exemplo.
Sendo assim, os contratos locatícios compõem um limite para que as
garantias, sendo até a devolução do imóvel ao locador. Desta maneira, mesmo que
o contrato esteja vencido e com o limite de prorrogação excedido, o fiador
prosseguirá responsável.
De acordo com Diniz (2014, p. 177) explica que:
O locador escolherá a garantia locatícia por ser convencional,
podendo ser definida por qualquer prazo, não tendo limite a
esse respeito, a lei determina sua duração até quando se
prolongar a situação jurídica que visa assegurar.
Neste sentido, algumas jurisprudências entendem que vencido o prazo inicial
descrito no contrato, e mesmo sendo prorrogado por prazo indeterminado o
contrato sem o fiador saber por força da lei, o mesmo fica desobrigado da fiança
pelo decurso do prazo contratual determinado.
O Ilustre Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem tomado em suas decisões:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
PRORROGAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA FIADOR. CLÁUSULA
PREVENDO A RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS
CHAVES. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. "Firmando contrato de locação por prazo
determinado garantido por fiança e restando este pacto
prorrogado por prazo indeterminado sem anuência do
fiador, não se admite, ainda que exista cláusula estendendo
a obrigação até a entrega das chaves, a responsabilidade
do fiador por encargos locatícios decorrentes da prorrogação,
devendo ser entendida a expressão "até a entrega das chaves"
com sendo pelo prazo primitivo, isto é, pelo tempo
determinado, sob pena de se perpetuar essa obrigação" (grifo
nosso).
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Na sumula 314, editada pelo STJ preleciona que: “O fiador na locação não
responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”. Desta forma,
entende-se por exoneração de fiança no contrato de locação, que quando for
prorrogado o contrato por tempo indeterminada, este não terá validade, ou seja, será
considerado nulo, mesmo que haja clausula tencionando sua responsabilidade até a
entrega das chaves sem a anuência do fiador.
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Neste entendimento, Alves (2003, p. 68) explica que: “no que tange acerca
da garantia fidejussória, caso o locador e o locatário constituírem o aditamento do
contrato ou outra estirpe de novação, sem a anuência e participação do fiador, o
fiador não será mais responsabilizado pelas obrigações daí resultante”.
Sendo assim, caso o locatário, por circunstancia da renovação, não realizar o
pagamento do prêmio, o locador deverá pagar, com objetivo de prosseguir com a
coberta da garantia.
Vale ressaltar, que as garantias locatícias são limitadas, uma vez que não é
permitido usufruir de mais de uma garantia, exemplo disso é, se o locador escolher
a caução como garantia, o mesmo não poderá pedir adiantamento de aluguel, ou
até mesmo o fiador. O que ocorre é que muito locadores agem de má-fé, cumulando
2 ou mais garantias não intenção de ganhar mais dinheiro, sucede que ao praticar
está ilegalidade, o locador deverá responder na esfera cível e criminal.
3.2 Aspectos cíveis e penais da cumulação de garantias locatícias
Quando se trata dos acertos para a formalização de um contrato de aluguel
de um imóvel, é habitual que o locador exija mais de uma forma de garantia locatícia.
Portanto, é comum encontrar locadores que exigem, por exemplo, fiança e caução,
ou fiança e pagamento de aluguel antecipado nas negociações iniciais para a locação
de uma casa ou apartamento.
Ocorre que, em diversos contratos de locação, o proprietário do imóvel, com
a intenção de gerar mais segurança ao seu negócio, atua com prática abusiva e ilegal
ao exigir mais de uma modalidade de garantia em um mesmo contrato de locação,
muitas vezes até por desconhecimento da legislação vigente e não por má-fé. Vale
lembrar que as garantias locatícias têm o objetivo de proteger o locador, garantindo
o cumprimento da obrigação principal. É preciso observar, no entanto, que as
garantias minimizam os riscos de prejuízos, mas não os eliminam completamente.
No entanto, é proibido a cumulação de garantias, ou seja, do locador não
poder exigir duas garantias para assegurar a locação de um mesmo contrato, sob
pena de nulidade do contrato. As atuais Jurisprudências se manifestam acerca do
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tema, quando do julgamento da Apelação com Revisão nº 387.108-00/2 - 2º
TACiv/SP, que transcrevemos "in verbis": "LOCAÇÃO - Fiança e caução exigidas pelo
locador - Dupla garantia que ofende o parágrafo único do art. 37, da Lei
8.245/91 - Nulidade, porém, que atinge apenas a garantia excedente” (Conjur, 2020).
É importante destacar que a nulidade cumulada pelo parágrafo único, art. 37
da Lei 8.245/91, a exemplo do que ocorria na Lei 6.649/79, atinge apenas a garantia
excedente, quer dizer, a que se seguir à primeira, e assim por diante e não toda a
garantia. Portanto, no que tange as penalidades, a lei de locação está disposto nos
artigos 43 e 44 as penalidades criminais e civis. De acordo com o que dispõe o artigo
43 da Lei 8.245/91, vejamos:
Art. 43. Constitui contravenção penal, punível com a prisão
simples de cinco dias a seis meses ou multa de três a doze
meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor
do locatário:
I– Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor
além do aluguel e encargos permitidos:
II- Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma
modalidade de garantia num mesmo contrato de locação;
III– Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do art.
42 e da locação pra temporada.
Segundo o autor Santos (2012, p. 273), preleciona que “a contravenção penal
e a transgressão consciente e voluntária à lei. Consequência de ação ou de omissão,
estando conduta típica e antijurídica, como ocorre com qualquer crime”. Já para
Maria Helena Diniz (2014, p. 188), que dispõe:
Neste artigo define-se a responsabilidade criminal do locador
ou sublocador que violar normas ou obrigação, ocasionando
danos não somente ao locatário ou ao subinquilino, mas
também à sociedade, e que por isso será subordinada às
consequências derivado de seu ato lesivo.
Ocorre que, a lei de inquilinato julga como contravenção penal algumas
condutas abusivas do locador, praticando infrações quando requer quantia maior do
que o aluguel ou encargos devidos. Sendo assim, a cumulação de mais de uma
garantia, está descrita no art. 37, parágrafo único da Lei nº 8.245/91, a referida lei
dispõe que não pode o locador exigir, por exemplo, caução e fiadores, ou cobrança
de aluguel ou fiador ao mesmo tempo.
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Vale ressaltar, que é ilegal cobrar antecipadamente o aluguel, salvo se tratar
de locação por temporada ou não havendo qualquer das três modalidades de
garantia, conforme já evidenciado acima. Portanto, o art. 43 prevê sanção alternativa:
pena de prisão simples ou multa. Primeiramente, importante salientar que as
infrações penais são tratadas pela doutrina como um gênero, que comporta duas
espécies: (i) crimes ou delitos; e (ii) contravenções penais.
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Nesse sentido, Diniz (2014, p. 188) ensina “punição é alternativa: ou prisão
simples (pena privativa de liberdade característica das contravenções) ou multa”.
Sendo assim, fica à disposição do juiz em aplicar a sanção penal que achar viável em
cada situação, de acordo com o grau de culpabilidade do locador etc. Apesar de a lei
não trazer a distinção de entre locação residencial e não residencial, o autor Venosa
(2016, p. 185) entende “Os fatos delituosos previstos na lei aplicam-se a qualquer das
modalidades de locação: residenciais, não residenciais e para temporada”.
No que tange as infrações mais graves o artigo 44 da Lei nº 8.245/91, traz o
seguinte texto:
Art. 44 . Constitui crime de ação pública, punível com detenção
de três meses a um ano, que poderá ser substituída pela
prestação de serviços à comunidade:
I – Recusar-se o locador ou sublocador, nas habitações
coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do
aluguel e encargos;
II – Deixar o retomante, dentro de cento e oitenta dias após a
entrega do imóvel, no caso do inciso III do art. 47, de usá-lo
para o fim declarado ou, usando-o, não o fizer pelo prazo
mínimo de um ano;
III – não iniciar o proprietário, promissário comprador ou
promissário cessionário, nos casos do inciso IV do art. 9º, inciso
IV do art. 47, inciso I do art. 52 e inciso II do art. 53, a demolição
ou a reparação do imóvel, dentro de sessenta dias contados de
sua entrega;
IV – Executar o despejo com inobservância do disposto no § 2º
do art. 65.
Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas
neste artigo, poderá o prejudicado reclamar, em processo
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próprio, multa equivalente a um mínimo de doze e um máximo
de vinte e quatro meses do valor do último aluguel atualizado
ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se
realugado o imóvel.
Isto posto, os incisos, I, II, e III, abrangem os crimes omissivos em que a
inércia é punida, pela desobediência ao preceito legal. Já o inciso IV, se refere ao
crime comissivo, quer dizer, em fazer o que a lei proíbe. Portanto, sendo o crime de
ação pública, e se chegar ao entendimento da autoridade policial, como também do
Ministério Público, o delito terá de ser encaminhado independentemente de
autorização da vítima.
Sendo assim, o locador deverá seguir algumas regras, não o fazendo ocorrerá
punição conforme descrito no artigo em questão. Vale mencionar que caso o locador
seja julgado como culpado no processo penal, por agir de má fé e se beneficiar com
mais garantias, estará assegurado o sucesso do locatário a ação cível, com base no
art. 935, correspondendo o litígio limitado a apurar sobre o quantum da multa é
devida.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cidade de Balneário
Camboriú, reconhece como ilegal e passivo de nulidade a garantia que for cumulada
de forma indevida, sendo uma afronta à norma contida no art. 37, parágrafo único,
da lei n. 8.245/1991 (lei de locações).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FIADORA
ACIONADA. PRELIMINAR. ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA
ASSERÇÃO. NARRATIVA EXORDIAL LIMITADA À EXISTÊNCIA
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA E À
INADIMPLÊNCIA DOS LOCATÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO
FIADOR QUE, DE ORDINÁRIO, ESTENDE-SE ATÉ A EFETIVA
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 39 DA LEI N. 8.245/91.
LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. "A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de
acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um
exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na
petição inicial" (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp
1742086/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j.
05/11/2019). MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE PREVÊ
COMO GARANTIA APENAS A FIANÇA. LOCADORA QUE, NO
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ENTANTO, EXIGIU CAUÇÃO DOS LOCATÁRIOS NO INÍCIO DA
CONTRATAÇÃO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. DUPLA
GARANTIA LOCATÍCIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 37, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI DO INQUILINATO. NULIDADE DA FIANÇA QUE
SE AFIGURA VIÁVEL NA ESPÉCIE. CAUÇÃO JÁ UTILIZADA PARA
COMPENSAR DÍVIDA NO CURSO DA LOCAÇÃO. INSURGÊNCIA
RECURSAL ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DA FIADORA
RECORRENTE AFASTADA. "INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE
PREVÊ DUAS MODALIDADES DE GARANTIA, MEDIANTE
CAUÇÃO REAL EM DINHEIRO E FIANÇA. PAGAMENTO DA
CAUÇÃO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA LOCADORA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MODALIDADES DE
GARANTIA. AFRONTA À NORMA CONTIDA NO ART. 37,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.245/1991 (LEI DE LOCAÇÕES).
NULIDADE DA FIANÇA RECONHECIDA. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03003762520188240005 Balneário Camboriú
0300376-25.2018.8.24.0005, Relator: Jorge Luis Costa Beber,
Data de Julgamento: 05/03/2020, Segunda Câmara de Direito
Civil)
Vale ressaltar que a jurisprudência brasileira tem vários entendimentos
acerca das Garantias Locatícias. No que tange as garantias locatícias, pouco se é
abordado sobre essa temática, faltando que mais pessoas venham reaver seus
direitos, e dando margem para que essa ilegalidade ocorra.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos concluir que, no primeiro capitulo foi
demonstrado um breve histórico sobre os contratos no direito brasileiro,
classificando-o como sendo um acordo entre vontades entre as partes, tendo como
objetivo criar, modificar ou extinguir um direito, sendo um negócio jurídico bilateral.
Assim como o conceito e classificação dos contratos.
No segundo capitulo, trata-se acerca das garantias locatícias, salientando o
seu conceito, as espécies de garantias locatícias, sendo elas: a fiança; caução; seguro
fiança e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento, conhecendo
detalhadamente cada uma delas e quais são seus benefícios.
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Por fim, no terceiro e último capitulo falamos sobre as penalidades da
cumulação de garantias locatícias, explicamos o porquê exigir mais de uma garantia
é considerado infração penal e cível, passível de nulidade do contrato, ou nulidade
da garantia pedida a mais, com devolução da quantia na forma simples.
Sendo assim, as garantias locatícias são importantes uma vez que traz
segurança jurídica nos contratos de locação. Portanto, por meio da pesquisa
realizada o presente trabalho, com base em artigos, doutrinas e jurisprudências,
procurou-se observar as principais características do contrato de locação, e o que e
quais as garantias locatícias, e se ao cumular essas garantias é cabível alguma
punibilidade nas esferas penas e cíveis.
6. REFERÊNCIAS
ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
ARAÚJO, Rogério Andrade Cavalcanti. Direito civil brasileiro: parte geral / Rogério
Andrade Cavalcanti Araújo. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2020.
BRASIL. LEI NO 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em: 25/03/2020.
BRASIL. LEI N o 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 25/10/2020.
Carreirão & Dal Grande Advocacia. Garantias Locatícias: conheça as modalidades,
2018.
Disponível
em:
https://carreiraodalgrande.jusbrasil.com.br/artigos/395473139/garantias-locaticiasconheca-as-modalidades. Acesso em: 05/11/2020.
COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito civil. 8º ed., São Paulo: Saraiva, 2016.
DINIZ, Maria Helena. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada. 13.ed. São
Paulo: Saraiva, 2014.
FARIA, PATRÍCIA PACHECO DE. Aspectos destacados das garantias locatícias nos
contratos de locação de imóveis residenciais. Monografia e artigos. 2017, Itajaí
(SC).
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Contratos e Atos unilaterais.
2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil - Contratos e declarações
Unilaterais: Teoria Geral e Espécies. 15 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
156

www.conteudojuridico.com.br

Lei do Inquilinato comentada artigo por artigo: visão atual na doutrina e
jurisprudência / Adriana Marchesini dos Reis… [et. al.]; organização Luiz Antônio
Scavone Junior, Tatiana Bonatti Peres. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro:
Forense, 2017.
MAIA, Tiago. Breve histórico das relações locatícias no Brasil. Disponível:
http://leidoinquilinatonapratica.com.br/historico-das-relacoes-locaticias/, 2018.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

PINASSI, Ayrton. Locação e arrendamento e outras cessões de bens imobiliários.
Campinas: Agá Júris, 2013.
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 18°ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
SANTOS, Gildo. Locação e Despejo. Comentário à Lei 8.245/91. 5 ed. São Paulo:
Revista do Tribunais, 2012.
SOUZA, Sylvio Capanema de. Da Locação do Imóvel Urbano. Direito e Processo. Rio
de Janeiro: Editora Forense, 12 ed. 2019. p. 242.
Súmula 314 do STJ. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br. Acesso em:
05/04/2020.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC–Apelação Cível: AC 160482 SC
2000.016048-2.
Disponível
em:
https://tjsc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5095242/apelacao-civel-ac-160482-sc2000016048-2?ref=serp. Acesso em:10/11/2020.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em Espécie. 16 ed.v. III, São Paulo:
Atlas, 2016.

157

www.conteudojuridico.com.br
A VEDAÇÃO DE ESCOLHA DE REGIME DE BENS PARA MAIORES DE 70 (SETENTA)
ANOS E SUA INCONSTITUCIONALIDADE
JÚLIO D’LUCCA PEREIRA RODRIGUES:
Bacharelando em Direito pela UNIFSA Universidade Santo Agostinho (antiga FSA)
IVAN GUIMARÃES GÓIS4

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

(coautor)
JOÃO SANTOS DA COSTA5
(orientador)

RESUMO: Este estudo objetiva analisar na doutrina e na legislação pátria se há
inconstitucionalidade na vedação de escolha de regime de bens para maiores de 70
(setenta) anos. Aqui se analisou o artigo 1.641, II, do Código Civil, que traz tal
vedação, e se investigou se tal preceito é proibição infundada, ainda, verificou-se na
doutrina se é inconstitucional tal vedação e, se for, se ela é total ou parcial. Adotouse, como metodologia, a pesquisa bibliográfica, descritiva e de natureza qualitativa e
concluiu-se que o aludido artigo é inconstitucional, pois se constatou, na pesquisa
bibliográfica, que a doutrina majoritária opina neste sentido, além de, pelos
dispositivos constitucionais, deduzir-se que tal presunção absoluta é logicamente
infundada.
PALAVRAS-CHAVE: Regime de Bens. Maiores de 70 anos. Inconstitucionalidade.
1. INTRODUÇÃO:
O envelhecimento é um processo degenerativo que atinge todos os seres vivos e que
pode ser entendido como uma grande vitória da pessoa quando ela chega a essa etapa da
vida. Ocorre que essa parcela da população sofre muito com a violação de seus direitos, fato
que fere sua dignidade e os coloca, muitas vezes, à margem da sociedade. Na atualidade
verifica-se o culto aos aspectos negativos da velhice e isso contribui para que haja um
preconceito velado e mesmo exposto sobre a pessoa idosa que passa a ser vista como inútil
e incapaz de realizar ações civis.
Acredita-se que o fato de uma pessoa ser idosa não quer dizer que ela seja também
senil e que não possa de realizar escolhas referentes a direitos civis, como o do regime de
4Graduando do Curso de Direito pelo Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA. m
5Prof. Me. Orientador de Trabalho de Conclusão do Curso de Direito do Centro Universitário Santo
Agostinho –UNIFSA.
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bens em que pretende casar. Observa-se que a visão do legislador brasileiro, no entanto, é
oposta, porque o mesmo instituiu, através da Lei nº 12.344/2010, nova redação ao artigo
1.641 do Código Civil brasileiro, que trata da separação obrigatória de bens, preconizando
em seu inciso II que à pessoa maior de 70 (setenta) anos é obrigatório o regime de separação
absoluta de bens no casamento.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Apesar do zelo do legislador em considerar o idoso supostamente vulnerável e tutelálo no sentido de pô-lo a salvo de possível realização de casamento exclusivamente por
interesse econômico, é possível perceber subjacentemente que o referido artigo coloca a
pessoa maior de 70 (setenta) anos em suposta incapacidade civil, pois se percebe que ele
cerceia sua liberdade e restringe sua autodeterminação impondo-lhe limite no direito de
escolher em que regime de bens pretende casar.
Essa restrição tolhe a capacidade civil do maior de 70 (setenta) anos, indicando que ele
não é capaz de certos atos civis, sobretudo de escolher o regime de bens quando for casar.
Sobre o assunto, é possível dizer que a capacidade civil é uma aptidão que tem toda pessoa
de adquirir direitos e praticar atos da vida civil e realizar negócios jurídicos, sendo ela a
medida da personalidade. Daí se considerar que a essa capacidade é o bastião jurídico em
que se assenta a possibilidade de exercer direitos e atos civis, sendo que a pessoa maior de
70 (setenta) anos (em geral) não necessariamente a perde apenas por se tornar idosa.
Aqui, não se põe de lado o fato de que existem pessoas que não possuem capacidade
civil, como se encontra estabelecida no Código Civil brasileiro, no art. 3º (pessoas com
incapacidade absoluta), e art. 4º (pessoas com capacidade relativa). Ocorre que mesmo
estabelecido que nem todas são capazes de exercer seus direitos e atos civis isso não quer
dizer que a pessoa maior de 70 (setenta) anos seja incapaz, porque o próprio o Código Civil
brasileiro não coloca no rol de seus artigos 3º e 4º a pessoa como maior de 70 (setenta)
anos, o que se depreende daí é que, a princípio, se presume que o indivíduo possui plena
capacidade civil e que o inciso II, do art. 1.641 do Código Civil está infundado juridicamente.
Diante dessa observação, este estudo tem como objetivo fazer uma análise à luz da
doutrina e da legislação se há inconstitucionalidade na vedação de escolha de regime de
bens para maiores de 70 (setenta) anos. São seus objetivos específicos: conhecer o regime
de separação de bens obrigatória elencado pelo artigo 1.641, II, do Código Civil brasileiro;
investigar se a separação de escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos
torna essas pessoas relativamente incapazes para atos da vida civil; verificar na doutrina e
legislação pátria se a vedação de escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta)
anos pode ser considerada inconstitucional.
O estudo conta com o aporte teórico de autores como: Gasparini (2019), Gonçalves,
(2017), Tartuce (2016), dentre outros, bem como do Código Civil brasileiro (2002), da
Constituição Federal brasileira (1988) e do Estatuto do idoso (2003).
Nessa perspectiva, procura-se responder ao seguinte questionamento: “por que a
vedação de escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos deve ser
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2. VEDAÇÃO DE ESCOLHA DE REGIME DE BENS PARA MAIORES DE 70
(SETENTA) ANOS:
O processo de envelhecimento destaca-se como um dos fenômenos de maior impacto
no inicio deste novo século, uma vez que no século passado consolidou-se uma tendência
que vem se mostrando ininterrupta e que se constitui por meio da melhoria da qualidade de
vida alcançada pelas novas tecnologias da saúde e modos de vida que contribuem para
ampliar a longevidade das pessoas.
Assim, o envelhecimento deve ser interpretado como uma grande conquista humana.
No entanto, há algumas pessoas que não compreendem dessa forma e passam estigmatizar
e rotular as pessoas idosas como decrépitas e incapazes violando os direitos e a dignidade
dos idosos colocando-os, muitas vezes, a margem da sociedade, contrariando o inciso III, do
art. 3º da Lei nº 8.842/94 - Lei de Políticas Públicas do Idoso – o qual preconiza que o idoso
não deve sofrer discriminação de qualquer natureza (BRASIL, 1994).
É que na sociedade contemporânea, onde se cultua aspectos negativos em relação à
velhice, acaba-se criando um preconceito diante do idoso, vendo-o como inútil e incapaz,
olhando apenas para as suas limitações advindas do processo natural da vida, que é a velhice,
e esquecendo-se que existem legislações que cuidam da proteção da pessoa idosa, como a
Lei de Políticas Públicas do Idoso - Lei nº 8.842/94, e o Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/03.
A instituição de legislações como essas se dão em maior medida, porque, com o
aumento do envelhecimento em todo o mundo, o Brasil também ostenta um crescente
número de idosos, e estes requerem proteção jurídica. Informações disponibilizadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística afirmam que em solo brasileiro “[...] há mais de
28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país”
(IBGE, 2020, p. 1). Esses dados ao indicar o número e percentual de pessoas idosas no Brasil
também denotam o quanto as políticas públicas e a legislação devem amparar essa parcela
da sociedade.
Nesse contexto, cabe ressaltar que o marco etário que define o ingresso de uma pessoa
na velhice é a idade de 60 (sessenta) anos, é que o se observa no artigo 2º da Lei de Políticas
Públicas do Idoso - Lei nº 8.842/94, cuja redação traz in verbis que: “Art. 2º Considera-se
idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade” (BRASIL, 1994, p.
1).
Também preceitua a idade de 60 (sessenta) anos para o ingresso na terceira idade, isto
é, a velhice, o Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03, que traz no seu art. 1º o seguinte texto:
“É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” (BRASIL, 2003, p. 1).
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Como se verifica, é a partir da idade de 60 (sessenta) anos que a pessoa é definida
como idosa na legislação brasileira. Assim, convém explicitar, que as duas leis, tanto a Lei nº
8.842/94, quanto a Lei nº. 10.741/03 buscam assegurar direitos e garantias ao idoso. É o que
se verifica no art. 2º da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que traz a seguinte previsão:
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Art. 2º - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003, p. 1).
Nesses termos, resulta observar que, quando o legislador erige leis voltadas para o
idoso, significa que ele se preocupa em resguardar seus direitos e garantias constitucionais.
É a previsão do artigo 10 caput e inciso VI, da Lei nº. 8.842/94, o qual preceitua que:
Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são
competências dos órgãos e entidades públicos: [...] VI - na área de
justiça: a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; b) zelar
pela aplicação das normas sobre o idoso determinando ações para
evitar abusos e lesões a seus direitos (BRASIL, 1994, p. 1).
Contudo, existe discussão acirrada no meio doutrinário questionando a atitude do
legislador pátrio no que tange ao regime obrigatório de bens no casamento para a pessoa
maior de 70 (setenta) anos. Pois se observa que a Lei nº 12.344/2010, que dá nova redação
ao inciso II, do artigo 1.641 do Código Civil brasileiro obriga a pessoa maior de 70 (setenta)
anos ao regime de separação de bens quando se casar, denotando que há um entendimento
diferenciado quando se trata de pessoa idosa.
Anote-se que o referido artigo diz que: “Art. 1.641 - É obrigatório o regime da
separação de bens no casamento: [...] II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos” (BRASIL,
2002, p. 1). Nesses termos, entende-se aqui que tal decisão do legislador gera certa
insegurança jurídica e leva o intérprete a cogitar se a velhice leva necessariamente à
incapacidade jurídica, não sendo, por causa dela, o idoso capaz de decidir sob qual regime
de bens pretende se casar.
A restrição obviamente tem intenção de proteger e visa impedir que o idoso maior de
70 (setenta) anos e sua família sejam prejudicados por um casamento de interesse
econômico, como afirma o doutrinador Flávio Tartuce lembrando que: “O inciso II do art.
1.641 do CC visa, supostamente, à tutela do idoso, potencial vítima de um golpe do baú, em
geral praticado por pessoa mais jovem, com más intenções” (TARTUCE, 2016, p. 142). No
entanto, não concorda com esse entendimento Carlos Roberto Gonçalves, ao salientar que:
Tem a jurisprudência proclamado, porém, que a referida restrição é
incompatível com as cláusulas constitucionais de tutela da dignidade
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da pessoa humana, da igualdade jurídica e da intimidade, bem como
com a garantia do justo processo da lei, tomado na acepção
substantiva (CF, arts. 1º, III, e 5º, I, X e LIV) 324 (GONÇALVES, 2017, p.
610).
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Isso porque não há justificativa lógica plausível para que o idoso maior de 70 (setenta)
anos seja tratado como absolutamente incapaz apenas para definir o regime de bens do seu
próprio casamento, sendo, portanto, uma restrição imprópria, equivocada e inconstitucional.
2.1. O INSTITUTO DO CASAMENTO EM SOLO BRASILEIRO:
Para entender o instituto do casamento é bom ter em mente que ele remonta à
Antiguidade e seus primeiros contornos possuíam nuances de sacralidade em civilizações
como Romana. Historiadores do direito romano têm atribuído ao casamento um status de
associação social, renegando uma condição natural do ser humano. Nem uma nem outra
deve ser considerada como origem do casamento, pois desde os primórdios da antiguidade
esse instituto calcou-se no sentimento religioso que envolvia os povos antigos. A religião
fazia com que a família, instituída pelo casamento, se sentisse um só corpo nessa e na outra
vida (COSTA, 2010).
É nesse sentido que se pode destacar que o casamento foi em tempos antigos, a
primeira instituição estabelecida pela religião doméstica. Seu caráter sagrado foi cultuado
de modo muito sério pelos povos antigos. Duas famílias, com deuses diferentes, ao
resolverem casar seus filhos, admitiam que esses passassem a adorar os deuses lares, uns
dos outros, agora em comum. Tratava-se de que eles passariam a pronunciar novos ritos e
outras adorações. O motivo da união era o afeto mútuo dos nubentes. Assim, verifica-se que
o casamento em tempos remotos foi de fato um télos, isto é, uma cerimônia sagrada por
excelência (COULANGES, 2002).
Com o passar dos séculos a instituição casamento ganhou novas feições, mas ainda na
Idade Média sua constituição se dava por meio do laço religioso doméstico. Porém, durante
esse período, nas classes nobres, o casamento esteve longe de qualquer conotação afetiva.
Incentivava-se o casamento com o parente mais próximo para manter o culto doméstico e
o poder feudal no próprio seio familiar bem como legitimar a própria família (VENOSA, 2003).
Com a Igreja Católica o casamento manteve seu aspecto sacral, mas não circunscrito
ao âmbito domestico e familiar. O período pagão foi deixado para trás e uma nova
característica do casamento assomou-se. Observe-se que em sua evolução:
O modelo conjugal cristão instituiu a liberdade e a igualdade no
consentimento, mas não concedeu espaço para o desejo. O conceito
de casal foi sobreposto pelo de família, estabelecendo que a relação
sexual no casamento, única permitida, não podia visar ao prazer, mas
apenas à procriação. Manteve-se dominante a indissolubilidade do
casamento, instituída para refletir a imagem de pureza da união de
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José com Maria e evitar a manipulação dos interesses econômicos,
tão comuns naquela época (COSTA, 2020, p. 22).
Conforme se verifica, o casamento não possui origem natural ou social, mas religiosa.
Além disso, pode-se frisar que: “Cada sociedade esculpiu um ou mais modelos institucionais
para operacionalização de ações relativas à familiaridade e a conjugalidade” (COLARES, 2001,
p. 1).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O que se deve ter em consideração aqui é que o casamento no decorrer dos tempos
perdeu muito das suas características de instituição religiosa (temporal), passando a ser
considerado de caráter secular. Em solo brasileiro, durante alguns séculos, o casamento
também possuiu envergadura religiosa, basta ver que:

A Constituição de 1824 fez vigorar no Brasil, como religião
oficial, o catolicismo, logo, continuando-se a aplicar as regras
outrora instituídas com relação ao casamento. Por outro lado,
diante dos problemas causados pelo aumento do fluxo
migratório e das relações afetivas entre praticantes de religiões
diversas do catolicismo, a Lei nº 1.144, de 11.09.1861 e o
Decreto de 17.04.1863 passaram a regular a possibilidade de
casamentos válidos entre católicos e não católicos. Somente
com a Constituição de 1891 foi instituído no Brasil o casamento
laico, que passou a ser único reconhecido como válido (art. 72,
§ 4º). Com a Lei nº 1.110/50 o casamento religioso passou a
equivaler ao civil, se observadas as prescrições legais quanto ao
rito do matrimônio secular (art. 163, §§ 1º e 2º, da Constituição
de 1946; art. 175, §§ 2º e 3º, da Constituição de 1967; art. 226,
§ 2º, da Constituição de 1988) (COLARES, 2001, p. 1).
Nesses termos, verifica-se que no Brasil da atualidade o casamento é uma
instituição secular, e que: “Sob o prisma de direito, o casamento estabelece uma
conexão jurídica entre o casal, a fim de configurar a convivência de assistência e de
integridade físico-psíquica, além da concepção, educação e amparo dos filhos
advindos desta união” (DRESCH, 2016, p. 1).
Revela a induvidosa matéria que o casamento em solo brasileiro é um ato civil realizado
por duas pessoas que celebram a união conjugal como o objetivo de constituir uma família.
É caracterizado pela livre vontade dos cônjuges em fazer e manifestar seus desejos seguindo
os ditames legais, sobretudo para decidir qual regime de bens adotará no casamento
(PEREIRA; FERREIRA; CARVALHO, 2017). Reconhecido pela Constituição Federal brasileira de
1988, o casamento encontra-se previsto no art. 226, cuja redação diz que:
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado. § 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. § 2º O
casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º Para efeito
da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua
conversão em casamento (BRASIL, 1988, p. 1).
Não há qualquer dúvida de que o casamento é um instituto jurídico amparado
legalmente pela Constituição Federal de 1988. Segue nesse passo a lei infraconstitucional de
nº 10.406/2002 (Código Civil), que traz a previsão legal do instituto nos seus arts. 1.511 e
1.512:
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com
base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Art. 1.512. O
casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A
habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão
isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza
for declarada, sob as penas da lei (BRASIL, 2002, p. 1).
Bem se vê que o casamento é reconhecido pelo ordenamento pátrio, que inclusive
facilita a sua celebração fazendo-a ser gratuita. No entanto, deve-se destacar que ainda não
há consenso sobre a sua natureza jurídica, isto é, se ele é um contrato, uma instituição, ou
um ato complexo, de caráter híbrido, misto ou eclético:
Para a corrente contratualista, o casamento é um negócio jurídico
que depende da livre manifestação de vontade das partes para sua
realização, de modo a produzir seus efeitos patrimoniais regulados
pelo regime de bens. Para os institucionalistas, nada mais é que uma
instituição, pois o mesmo é regido por normas de ordem pública,
que define de forma pormenorizada seus efeitos jurídicos, impondo
deveres e estabelecendo os direitos dos cônjuges, não podendo ser
mitigados pela livre vontade das partes. Para os ecléticos, a
autonomia da vontade das partes se resume apenas à liberdade de
escolher o parceiro, o regime de bens e a permanência ou não da
relação familiar (JATOBÁ, 2014, p. 1).
Diante dessa observação, cabe salientar que no Brasil a doutrina majoritária inclina-se
para a terceira corrente, que defende o casamento como contrato na sua formação, e uma
instituição no seu desdobramento, sendo ele, portanto, de natureza mista, híbrida e eclética.
Clóvis Beviláqua que, nas mesmas palavras, leciona:
O casamento é um contrato bilateral e solene, pelo qual um homem
e uma mulher se unem indissoluvelmente, legalizando por ele suas
relações sexuais, estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e
de interesses, e comprometendo-se a criar e a educar a prole, que de
ambos nascer (BEVILÁQUA, 1976, p. 46).
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Nesses termos, percebe-se que o matrimônio pode ser interpretado como um contrato
bilateral, porque é contraído pelas partes de espontânea vontade, possui validade e eficácia,
e também produz efeitos regulados pelo regime de bens. Dessa forma, convém lembrar que
enquanto nubentes o casal já poderá escolher desde logo a situação que regerá o regime de
bens durante a vigência da união patrimonial.
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Desse modo, sendo da própria natureza do casamento a bilateralidade, ou seja, a livre
vontade de ambos os nubentes de casar-se, é lógico que, também, está incluída nesta
autonomia a escolha do regime de bens a que ambos os nubentes se submeterão, devendo
ser esta plena, da mesma maneira que a escolha de casar, pois essa escolha também “[...]
determinará como o casamento se resolverá se ocorrer dissolução, seja através da morte de
um dos nubentes ou através de sentença judicial transitada em julgado decretando anulação
ou divórcio” (GASPARINI, 2019, p. 1). Assim, é mister conhecer como se dá o regime de bens
no casamento.
2.2. A PREVISÃO LEGAL DO REGIME DE BENS NO CASAMENTO:
Antes de adentrar a previsão legal do regime de bens no casamento em solo brasileiro
deve-se entender que os bens a que se referem o artigo 1.641, do Código Civil de 2002,
quando obriga a pessoa maior de 70 (setenta) ao regime de separação de bens quando
pretender casar, são os bens patrimoniais que o idoso já possuía antes do casamento, como
carro, fazenda, sítio, prédio residencial urbano ou rural, dentre outros.
Desse modo, convém notar que o regime da separação de bens preconizado pelo Art.
artigo 1.641, do CC/2002, importa na incomunicabilidade dos bens que o idoso e sua noiva
possuíam ao se casar. Além disso, dos bens que irão adquirir na constância do casamento,
havendo por isso mesmo, dois patrimônios distintos: o do marido (maior de 70 (setenta)
anos) e o da mulher. Mas não é só isso, porque o ativo de cada também é separado, assim
como o passivo, que são as dívidas (FERRIANE, 2012). Investido dessa compreensão, destacase que por regime de bens entende-se o:
Regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações
econômicas dos cônjuges, quer entre si, quer no tocante a terceiros,
durante o casamento. Regula especialmente o domínio e a
administração de ambos ou de cada um sobre os bens anteriores e
os adquiridos na constância da união conjugal. (GONÇAVES, 2017, p.
570).
Como se verifica, são regras que disciplinarão as relações patrimoniais entre os
cônjuges e entre estes e terceiros. Nesses termos, deve-se frisar que há cinco opções de
escolha de regime de bens, sendo elas:
1. Comunhão universal de bens: Todos os bens dos cônjuges se
comunicam, quer sejam eles adquiridos antes ou após o casamento,
além de suas dívidas passivas, salvo as exceções previstas nos incisos
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I a V do art. 1.668; 2. Comunhão parcial de bens: o regime que vigora
no casamento se os consortes não fizerem pacto antenupcial, ou, se
o fizeram, for ele nulo ou ineficaz (art. 1.640); 3. Separação
obrigatória de bens: Art. 1641 – a) Pessoas que o celebrarem com
infração ao artigo 1.523, I, II, III e IV; b) Da pessoa maior de 60 anos
(Obs.: art. 45, Lei 6.515/77): c) De todos os que dependem, para casar,
de autorização judicial (artigos 1.517, 1.519, 1.634, III, 1.747, I e 1.774,
CC); 4. Separação Total de bens: Cada cônjuge conserva, com
exclusividade, o domínio, posse e administração de seus bens
presentes e futuros [...] (ANDRADE, 2018, p. 3).
Diante da citação supra, verifica-se que há uma variedade de regimes de bens que a
lei coloca à disposição dos nubentes, podendo, inclusive, combiná-los entre si, formando um
regime misto. Além disso, de acordo com o caput do art. 1.639 do Código Civil, há a livre
estipulação sendo lícito aos noivos que (antes mesmo do casamento) estipulem o que lhes
aprouver quanto aos seus bens (É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento,
estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.).
Por esse dispositivo (artigo 1.639, CC), novamente, a lei assegura, quanto ao regime de
bens, a livre estipulação pelos nubentes, daí surgir o conflito com a regra apontada pelo
artigo 1.641, inciso II, que determina o regime obrigatório de separação de bens, para maior
de 70 (setenta) anos. Essa vedação da escolha do regime de bens pelos maiores de 70
(setenta) anos suscita o questionamento se há aí inconstitucionalidade, uma vez que o art.
1º do Código Civil brasileiro impera que: “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na
ordem civil” (BRASIL, 2002, p. 1).
No entanto existem ressalvas que se encontram prescritas no art. 3º (da capacidade
absoluta) e art. 4º (da capacidade relativa) do referido código (Lei nº. 10.406/2002), como se
verifica:
Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os
atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos; Art. 4° São
incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;II - os ébrios
habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV os pródigos. [...] (BRASIL, 2002, p. 1).
Tendo em vista que o art. 3º se detém apenas nos menores de 16 (dezesseis) anos e
que o art. 4º do Código Civil elenca um rol taxativo, no qual não se encontra os idosos,
questiona-se se é certo interpretar que eles são incapazes. Observe-se que o legislador
civilista escolheu o ser humano como aquele que é detentor potencial de titular relações
jurídicas, e deu-lhe aptidão para a prática dos atos civis. Dessa escolha surge a capacidade
jurídica a qual tem como eixo a aptidão para adquirir direitos e admitir deveres.
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Nessa perspectiva, há de ressaltar que existe a capacidade de direito e a capacidade
de fato. Para que a primeira seja efetivada, basta só o nascimento com vida, já a segunda
requer o agir, o querer e o entendimento do indivíduo perante as situações, mas isso não
exaure a questão da capacidade porque, como já se observou a legislação não se negou em
apontar os tipos de incapacidade que abrangem certos indivíduos, assim tem-se:
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A incapacidade absoluta: elencada no art. 3º do Código Civil, onde o
legislador continuou a entender que o menor de 16 anos de idade
não tem discernimento necessário para praticar por si só os atos da
vida civil, não tendo, portanto, capacidade de fato. Entretanto, como
tem capacidade de direito - adquirida do nascimento com vida – a
lei indica pessoas que agem em nome do incapaz para suprir esta
incapacidade: os representantes legais (CIELO, 2013, p. 1).
Com base na citação supra, interpreta-se que a pessoa idosa não se encontra inserida
em nenhuma dessas modalidades de incapacidades. Em vista disso é imprescindível
compreender porque o legislador traz a obrigação explicita do regime de separação de bens
no casamento quando se tratar de pessoas maiores de 70 (setenta) anos, tratando-as como
incapazes. Não há qualquer dúvida que:
A capacidade é a medida da personalidade, a forma de exercitar a
personalidade, exercer os atributos através das relações jurídicas em
que a pessoa é sujeito das relações jurídicas, exercendo seus direitos
através do seu regime de capacidade (GASPARINI, 2019, p. 1).
É nesse sentido, que o legislador erigiu o art. 1º do Código Civil brasileiro, o qual
destaca que toda pessoa tem capacidade de direitos e deveres na ordem civil (BRASIL, 2002).
Agora, se ela pode exercer a capacidade por si própria, é o que o legislador vai demarcar
quando elenca no Código Civil o art. 3º, que trata da capacidade absoluta, e o art. 4º
respeitante à capacidade relativa.
Nesses termos, é de se notar que, implicitamente, o legislador pátrio trata os maiores
de 70 (setenta) anos como absolutamente incapazes quando tolhe sua capacidade civil
indicando que eles não são capazes de escolher o regime de bens quando for casar e lhe
impõe o regime da separação de bens. Entende-se que a razão pela qual o legislador tomou
essa atitude tem como eixo a preocupação em por a salvo essas pessoas de golpes
envolvendo casamento exclusivamente por interesse estritamente econômico.
No entanto, segue-se o entendimento de que o inciso II, do art. 1.641 do Código Civil
modificado pela Lei nº 12.344/2010 “[...] impede aos maiores de 70 anos a liberdade de
escolha do regime de bens e cria, indiretamente, uma incapacidade, de exercício de direito,
sem o devido processo legal” (MACHADO, 2017, p. 1).
Compreende-se que a capacidade é o bastião jurídico em que se assenta a
possibilidade de exercer direitos e atos civis, e que a retirada da capacidade dos maiores de
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70 (setenta) anos de escolher em que regime de bens deseja casar tira sua liberdade de
expressão, vontade e dignidade e viola os seus direitos e garantias fundamentais, como o
princípio da dignidade humana elencado no inciso III, do art. 1º da Constituição Federal
brasileira de 1988, bem como o princípio da isonomia, imperativo constitucional erigido no
caput do art. 5º da Carta Maior.
Nesse contexto, cabe salientar que já existe uma evolução no entendimento de
magistrados acerca do tema, decidindo que a separação de bens não é obrigatória para
idoso quando o casamento for precedido de união estável. É a decisão unânime da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, em um processo que corre em
segredo de justiça e que traz o seguinte conteúdo:
O regime de separação de bens deixa de ser obrigatório no
casamento de idosos se o casal já vivia um relacionamento em união
estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à
escolha do regime de bens. De acordo com o entendimento dos
ministros, não há necessidade de proteger o idoso de
“relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico”,
interpretação que “melhor compatibiliza” com o sentido da
Constituição Federal, segundo o qual a lei deve facilitar a conversão
da união estável em casamento (STJ, 2016, p. 1).
Não há qualquer dúvida que essa decisão abre precedentes para o reconhecimento da
capacidade da pessoa maior de 70 (setenta) anos de escolher em que regime de bens deseja
casar. Por outro lado, não cabe se descuidar do entendimento do legislador em defender o
patrimônio dos maiores de 70 (setenta) anos, que podem ser induzidos a casamento, onde
o outro nubente busca apenas acercar-se de seus bens patrimoniais. Entende-se que essa é
uma concepção descabida do legislar, uma vez que:
Casamentos por interesses patrimoniais podem existir em todas as
idades. Deslumbramentos e paixões descontroladas podem atingir a
todos. Porém, a vulnerabilidade emocional decorre muito mais do
temperamento, da personalidade e da história de vida da pessoa do
que propriamente da idade. Por isso, o Código Civil precisa ser
modificado quanto a esse aspecto (FERRIANE, 2012, p. 1).

Essa concepção decorre do fato de se não reconhecer frente à legislação
vigente que o maior de 70 (setenta) anos é pessoa incapaz de contrair direitos e
assumir deveres. Por outro lado, traz a presunção (praticamente absoluta) de que a
noiva, seja ela quem for, pode estar cobiçando o patrimônio do idoso. Em vista disso,
entende-se que a complexidade da matéria justifica essa estrita análise sobre a
invalidez, sob o aspecto constitucional e infraconstitucional, na vedação de escolha
de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos.
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Bem por isso, a necessidade de um estudo na doutrina e na legislação pátria para
verificar se a vedação de escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos pode
ser considerada inconstitucional.
3. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO DE ESCOLHA DE REGIME DE BENS PARA
MAIORES DE 70 (SETENTA) ANOS:
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Já se disse algures que o casamento é instituição jurídica prevista no ordenamento
jurídico brasileiro, constante nos arts. 1.511 e 1.512 da Lei nº 10.406/2002, que estabelece o
Código Civil (CC) brasileiro. Cabe adicionar, que a previsão legal do casamento no Brasil
remonta ao Período Colonial e decorre ainda das “[...] Ordenações Filipinas (publicada sob o
reinado de Philipe III) o qual apenas deixou de ser efetivamente utilizado no Brasil com a
publicação do Código Civil Brasileiro de 1916” (VIEIRA; SILVA, 2015, p. 3).
Vale observar desde logo, que nessas Ordenações já havia a previsão legal patrimonial
decorrente do casamento, no Livro IV, Titulo XLVI, denominado Como o marido e mulher são
meeiros em seus bens. É o que se observa in verbes: “Todos os casamentos feitos em nossos
Reinos e senhorios se entendem serem feitos per carta de a metade: salvo quando entre as
partes outra cousa for acordada e contractada, porque então se guardará o que entre elles
for contractado” (ALMEIDA, 1870, p. 832).
Note-se que a previsão do regime de bens apontado pelas Ordenações Filipinas em
seu Titulo XLVI é a carta a metade, isto é, a “[...] comunhão universal de bens, de modo que
todos os bens do casal pertencem igualmente a ambos os cônjuges” (VIEIRA; SILVA, 2015, p.
3). Vale notar, que em sua evolução o instituto do casamento no Brasil mantém no Código
Civil de 1916 o regime da comunhão universal de bens, mas já cria uma exceção prevendo a
separação de bens no caso do maior de sessenta anos e da maior de cinquenta nos, como
se constata na redação do art. 258, parágrafo único, inciso II:

Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará,
quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão
universal. Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da
separação de bens no casamento: [...] II. Do maior de sessenta
e da maior de cinquenta anos (BRASIL. 1916, p. 1).
Isso era assim porque no início do século XX a expectativa de vida média do brasileiro
osculava entre 50 e 60 anos de idade. Observando de modo atento o art. 258 do Código Civil
de 1916 infere-se que já havia previsão legal da separação de bens no casamento quando o
homem tivesse idade maior que sessenta anos e a mulher fosse maior que cinquenta anos
de idade. Nesse passo, é possível presumir que a previsão legal da referida legislação visava
proteger a pessoa com mais idade do famoso golpe do baú dispensando especial atenção
aos seus bens.
Com as novas tecnologias, maiores avanços na área da saúde e da genética, a
expectativa de vida avançou, de modo que na atualidade fala-se em velhice ou terceira idade
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quando o indivíduo já possui a idade de 60 (sessenta) anos, como insculpe o Estatuto do
Idoso – Lei nº 10.741/03 (BRASIL, 2003). É nessa perspectiva que foi apresentado em fevereiro
de 2007, na Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, o Projeto de Lei de nº 108/2007 de
autoria da Deputada Solange Amaral (PFL) com vistas a alterar o inciso II do Art. 1.641 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. A justificativa do referido PL assentou-se nas seguintes
considerações:

[...] Tal alteração estipulou que homens e mulheres, quando
maiores de 60 anos, teriam, obrigatoriamente, de casar-se
segundo o Regime de Separação de Bens. Hoje, no entanto, em
pleno Século XXI, essa exigência não mais se justifica [...] graças
aos investimentos realizados em projetos de saúde,
saneamento básico, educação, eletrificação e telefonia. [...] Em
virtude dessa realidade, impõe-se seja alterado o inciso II do
Artigo 1.641 do Código Civil Brasileiro, com o objetivo de
adequá-lo a uma nova realidade, para que o Regime
Obrigatório de Separação de Bens só seja exigível para pessoa
maior de 70 anos (BRASIL, 2007, p. 2).
É certo e incontroverso, que a legislação brasileira já cuidava da proteção patrimonial
da pessoa com idade maior de sessenta anos, e que o Projeto de Lei 108/2007 acima citado
pede a ampliação da idade para 70 anos, por meio da modificação do inciso II do Art. 1.641
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Esse projeto foi aceito e referendado pela Lei nº 12.344/2010, que deu nova redação
ao artigo 1.641 do Código Civil brasileiro, o qual preconizando em seu inciso II que à pessoa
maior de 70 (setenta) anos é obrigatório o regime de separação de bens no casamento
(BRASIL, 2010). Pela evolução que teve o entendimento no ordenamento jurídico pátrio
sobre o regime de separação de bens da pessoa maior de 70 anos é de se observar que o
legislador não encontrou óbices para instituí-lo, apenas “[...] equiparou o homem à mulher
no que tange à idade, convencionado 70 anos para ambos os sexos para fins de imposição
do regime patrimonial da separação obrigatória de bens” (FIGUEIREDO; CABRAL, 2012, p.
11).
No entanto, a mudança legal perdura em erro, pois, em que pese tenha sido assim, a
discussão acerca da constitucionalidade ou não da separação de bens da pessoa maior de
70 que contrai casamento pode ser posta face a doutrina e a legislação na tentativa de se
encontrar dispositivos e/ou argumentos que confirmem a inconstitucionalidade na vedação
de escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos prevista no artigo 1.641, II,
do Código Civil brasileiro, de forma que a sua alteração de 60 (sessenta) para 70 (setenta)
anos, baseando-se apenas na ilusória presunção absoluta de incapacidade da pessoa que se
encontra nesta faixa de idade não trouxe absolutamente nenhuma mudança relevante, no
caso, pois, ainda assim, faltam critérios objetivos para provar a incapacidade da parte para
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continua a haver pura discriminação legal.
É bom ter em mente que, ao se falar em inconstitucionalidade, se esta fazendo
referência à legislação que não se enquadra nos princípios constitucionais. Isso é assim por
que: “A Constituição Federal - CF/88 é suprema no ordenamento jurídico brasileiro, impondo
princípios que devem ser observados para a elaboração de outras leis de inferior hierarquia
e dela decorrentes” (FIGUEIREDO; CABRAL, 2012, p. 2). Nesse passo, segue-se destacando a
percepção de Tainara Gasparini, lembrando que:
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A norma prevista no artigo 1641, II, do Código Civil de 2002,
que estabelece o regime de separação absoluta de bens para
os casamentos realizados por pessoas maiores de 70 anos, é
objeto de severas críticas não apenas pelos doutrinadores
brasileiros, mas também pelos poderes Judiciário e Legislativo
(GASPARINI, 2019, p. 1).
Com efeito, isso é assim porque a referida norma atenta contra a capacidade da pessoa
idosa, imputando-lhe incapacidade que pode não possuir (e, na maioria das vezes,
realmente, não tem). Não obstante, muitos projetos de lei foram interpostos na Câmara
Federal com vistas a revogar o dispositivo instituído no art. 1.641 do Código Civil, inciso II,
que trata da obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento quando se
tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos de idade, dada a sua inconstitucionalidade já
que fere o princípio basilar da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal
(FIGUEIREDO; CABRAL, 2012). É o que se depreende do referido dispositivo quando
confrontado com o art. 5º da CF/88:

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: I - homens e mulheres são iguais em direitos
e obrigações, nos termos desta Constituição; [...] LIV - ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (BRASIL, 1988, p. 1).
Diante do artigo supramencionado, constata-se flagrante a inconstitucionalidade da
vedação do inciso II, do art. 1.641 do Código Civil a escolha de regime de bens para maiores
de 70 (setenta) anos.
Contrapondo-se à Constituição Federal, o referido dispositivo vai de encontro até
mesmo ao próprio Código Civil onde também se encontra redigido o art. 1.639, no qual está
insculpido que: “É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos
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seus bens, o que lhes aprouver” (BRASIL, 2002, p. 1). E não apenas ele como também no art.
1640, cuja redação diz que:

Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou
ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime
da comunhão parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes,
no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes
que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo
a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto
antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas (BRASIL,
2002, p. 1).
Os referidos artigos nada dizem sobre a idade deixando aberto aos nubentes a
escolha de regime sem qualquer óbice. Bem por isso, Cristiano Chaves e Nelson
Rosenvald se posicionarem apontando a inconstitucionalidade do inciso II do art.
1641 do Código Civil, dizendo que é:
[...] nítida violação aos princípios constitucionais. Efetivamente,
trata-se de dispositivo legal inconstitucional, às escâncaras,
ferindo frontalmente o fundamental princípio da dignidade da
pessoa humana (CF, art. 1º, III) por reduzir a sua autonomia
como pessoa e constrangê-lo pessoal e socialmente, impondo
uma restrição que a norma constitucional não previu (FARIAS;
ROSENVALD, 2010, p. 244).
Infere-se da citação acima que os doutrinadores se posicionam contra a
vedação de escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos por
considera-la inconstitucional. Trilha nesse mesmo caminho, Jovina d'Avila Bordoni ao
frisar que:
A regra do artigo 1.641, II, do Código Civil estabelece restrições
na esfera volitiva e patrimonial dos septuagenários, em clara
afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana, igualdade e liberdade (BORDONI, 2016, p. 2).
Concorda-se com a posição acima, adicionando que a inconstitucionalidade do
inciso III ostentado no art. 1641 do Código Civil pode ser apontada salientando-se
que a Constituição Federal de 1988, veda a discriminação pela idade e, além disso,
se preocupa em garantir proteção especial a pessoa idosa, pelo que não é possível
concordar quando seus direitos são tolhidos de modo frontal, como no caso da
vedação da escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos.
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Para Flávio Tartuce a vedação em epígrafe representa verdadeiro preconceito
contra o idoso introduzido pela lei infraconstitucional, como se a pessoa que tem 70
(setenta) anos ou mais não fosse capaz de gozar da presunção absoluta de sua
capacidade (sem direito a contraditório), e não pudesse contrair casamento com
comunhão de bens (TARTUCE, 2016, p. 143). Reportando-se sobre a temática Maria
Helena Diniz faz verdadeira crítica sobre a vedação do inciso II, do art. 1.641 do
Código Civil a escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos,
assinalando que:
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Tal restrição, convenhamos, é manifestamente inconstitucional,
pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana, na
medida em que comporta uma intervenção na vida íntima do
indivíduo, limitando a sua autonomia privada – o que não
condiz com a principiologia do Estado Democrático de Direito
(DINIZ, 2011, p.132).
Concorda-se com a citação acima adicionando que não há qualquer dúvida que
a vedação de escolha de regime de bens para maiores de 70 (setenta) anos é
manifestamente inconstitucional. Pois instituído o inciso II, no art. 1.641 do Código
Civil, o mesmo entrou em conflito com alguns princípios constitucionais, como o
principio da isonomia (art. 5º, caput), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III),
dentre outros.
3.1. INCONSTITUCIONALIDADE DE NATUREZA PARCIAL:
É certo que, apesar de ser certo que não se pode imputar, mesmo que por lei,
a uma pessoa uma presunção absoluta de incapacidade, apenas fundamentando-se
em critérios esdrúxulos, sob pena de inferir-se em verdadeiro preconceito infundado
sob aquele indivíduo, de forma que se cria uma opinião preconcebida e sem qualquer
fundamento lógico, baseada apenas no senso comum, como faz o artigo 1.641, II, do
Código Civil brasileiro, ao exigir que as pessoas maiores de 70 (setenta) anos
estabeleçam o regime de separação absoluta de bens no casamento, tem-se, ainda
que tal regra pode vir a ter aplicação produtiva e fundada no caso concreto, afetando
justamente aquele a quem ela se dirige: o maior de 70 (setenta) anos que seja
realmente incapaz, em virtude da sua idade, doença ou qualquer outra causa, de
escolher, por livre vontade, o regime de bens do seu casamento e esteja prestes a
sofrer algum tipo de golpe de natureza econômica.
Por isso, tem-se que a remoção total do artigo 1.641, II, do Código Civil
brasileiro do ordenamento jurídico, sob o argumento de total inconstitucionalidade
seria infundada, vez que, em realidade o dispositivo é incompleto, pois, como dito, a
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proibição de escolha de regime de bens para absolutamente incapazes mostra-se
plenamente cabível face a possível abuso, de forma que faltam apenas critérios
objetivos para constatar ou não a incapacidade (absoluta ou relativa) da parte, pois
a incapacidade, e, ainda, a possibilidade de sofrer um golpe de natureza econômica
não atinge apenas os idosos incapazes, mas qualquer pessoa que esteja em estado
de vulnerabilidade psicológica, independentemente da sua idade.
É necessário que tais critérios objetivos que possam comprovar a incapacidade,
como laudo de médico psicólogo ou até mesmo uma avaliação da capacidade da
parte nubente pelo próprio juiz, estejam previsto na lei, de forma que a incapacidade
não se restrinja exclusivamente ao maior de 70 (setenta) anos de idade, mas ao
verdadeiro incapaz, que é quem realmente necessita da tutela jurídica.
Portanto, defende-se aqui a inconstitucionalidade do artigo 1.641, II, do Código
Civil brasileiro, no sentido de haver a falta de critérios reais que comprovem ou não
a incapacidade da parte nubente e não no sentido de ser inconstitucional a proibição
da prática de certos atos civis por pessoas incapazes (até, em verdade, porque não
é), de forma que enquanto continuar a exigir que as pessoas maiores de 70 (setenta)
anos estabeleçam o regime de separação absoluta de bens no casamento, sem
maiores critérios que permitam especificar a situação de cada indivíduo, no caso
concreto, o artigo 1.641, II, do Código Civil brasileiro gozará de inequívoca
inconstitucionalidade, com fundamento em todos dos argumentos já expostos neste
artigo.
4. CONCLUSÃO:
É certo pensar que, ao instituir o inciso II, do art. 1.641 do Código Civil de 2002, via
redação dada pela Lei nº 12.344/2010, o legislador pátrio se preocupou com a pessoa maior
de 70 (setenta) anos, procurando pô-la a salvo de golpes envolvendo casamento
exclusivamente por interesse econômico. Por outro lado, não se exclui o entendimento de
que esse dispositivo pode colocar essa pessoa de direito como absolutamente incapaz
quando lhe veda a escolha do regime de bens que lhe aprouver e lhe impõe
obrigatoriamente o regime de separação de bens no casamento.

Diante dessas observações é possível dizer que o presente estudo atingiu seus
objetivos, uma vez que permitiu concluir que a vedação de escolha de regime de
bens para maiores de 70 (setenta) anos pode ser considerada inconstitucional, pois
se constatou na pesquisa bibliográfica que a doutrina majoritária integrada por Maria
Helena Diniz, Flávio Tartuce, Jovina d'Avila Bordoni, Cristiano Chaves e Nelson
Rosenvald, Ramon Gama Figueiredo, Hildeliza Lacerda Cabral, entre vários, se
posicionam pela inconstitucionalidade da vedação da escolha de regime de bens
para maiores de 70 (setenta) anos, instituída pelo inciso II, do art. 1.641 do Código
Civil de 2002.
174

www.conteudojuridico.com.br

Diante dos resultados encontrados sugere-se ao legislador pátrio e aos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que revejam o dispositivo ostentado no
artigo 1.641 Código Civil de 2002 que veda a escolha de regime de bens para maiores
de 70 (setenta) anos, uma vez que é notória sua inconstitucionalidade assinalada
tanto pela majoritária corrente doutrinária, quanto pelo conflito que causa com
alguns princípios constitucionais.
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A (IN) APLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE CORRETORAS
FINANCEIRAS E INVESTIDORES/ESPECULADORES PESSOAS FÍSICAS NA BOLSA
DE VALORES BRASILEIRA.
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seguindo a linha dogmática de pesquisa jurídica. Ao final, constata-se que apesar de
existirem posicionamentos distintos acerca da aplicabilidade do CDC nos conflitos
envolvendo investidores e corretoras financeiras, o STJ possui um entendimento
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PALAVRAS-CHAVE: Corretoras Financeiras. Investidores. Especuladores. Bolsa de
Valores. Código de Defesa do Consumidor.
ABSTRACT:The discussion in the academic and scientific circles about the
relationship between financial brokers and individual investors /speculators on the
stock exchange is of paramount importance, as in recent years there has been a
significant growth in the number of CPF's registered on our Stock Exchange, which
has resulted an increase in the judicial demand and generated legal and doctrinal
divergences regarding the application or not of the Consumer Protection Code in
these relationships. Therefore, it is important to study the implications for the
Brazilian legal system and the recent understanding of the courts in this area. For this,
a bibliographic search will be carried out through descriptive research, using the
deductive method and following the dogmatic line of legal research. In the end, it
appears that although there are different positions about the applicability of the CDC
in conflicts involving investors and financial brokers, the STJ has a clear and peaceful
understanding that the CDC governs such a relationship.
KEYWORDS: Financial Brokers. Investors. Speculators. Stock Exchange. Consumer
Protection Code.
1.INTRODUÇÃO
A defesa ao consumidor encontra-se alicerçada no Brasil por meio da Constituição
Federal de 1988, estando estruturada no o artigo 5º, XXXII como direito
fundamental. Diante de tal previsão, foi editado o Código de Defesa do
Consumidor – CDC, instituído pela Lei n 8078, de 11 de setembro de 1990, que é a
lei especial das relações de consumo.
O CDC foi resultado da desigualdade provocada pelo mercado, onde um fator
estrutural de desequilíbrio exige proteção à parte fraca, o consumidor, que procura
atender suas necessidades com os bens e serviços oferecidos em condições
impostas unilateralmente pelos fornecedores (PASQUALOTTO, 2002).
Nessa perspectiva, Oliveira, Nery, Santos (2014) ensinam que:
O CDC assegura outros direitos básicos, como a proteção da
vida, da saúde e da segurança contra riscos provocados no
fornecimento de produtos e serviços, proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva e prevenção e reparação de
danos patrimoniais e morais. (OLIVEIRA, NERY, SANTOS, 2014)
Ainda segundo os referidos autores, nos últimos anos houve um aumento no
número de investidores e um crescimento proporcional do mercado financeiro e
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nesse cenário destaca-se a Bolsa de Valores, como uma das instituições que
integram o Sistema Financeiro Nacional sendo constituída de associações civis e
sem fins lucrativos.
Ocorre que para que as pessoas físicas e jurídicas atuem como investidores ou
especuladores dentro da bolsa de valores, se faz necessário a utilização dos serviços
de uma instituição financeira, como, por exemplo, as corretoras que atuam dentro
do regramento determinado pela Comissão de Valores Mobiliários.
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Como desdobramento, a relação contratual observada acima ocasionou um
aumento de demandas judiciais a fim de dirimir os conflitos gerados entre as partes
envolvidas. O que por sua vez tem gerado divergências jurisprudenciais e
doutrinárias quanto a aplicação do CDC nestas relações.
Ante o exposto, a motivação que fomentou este estudo encontra-se na interação
dos investidores pessoa física com as corretoras financeiras no Brasil, e, a possível
aplicação das relações consumeristas nesse vínculo estabelecido entre eles.
Busca-se demonstrar a vulnerabilidade dos investidores perante as corretoras,
tornando tal relação consumerista e não meramente uma relação de investimento
como alguns doutrinadores e juristas defendem.
Além disso, busca-se ampliar o conhecimento acadêmico acerca da importância de
tais investidores para o cenário econômico de nosso país e dos consequentes
desdobramentos jurídicos decorrentes da crescente demanda jurídica na área do
direito do mercado financeiro, o que leva a necessidade de uma tutela incisiva
perante o liame estabelecido.
Importa realçar que a presente temática será abordada sob a ótica de
pesquisadores/doutrinadores do Direito, bem como posicionamento jurisprudência
do STJ acerca do tema.
2.O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional (SFN) é o conjunto de regras, instituições, públicas e
privadas e órgãos reguladores que facilitam a transação financeira entre os agentes
de mercado (FEITOSA, 2018)
De acordo com artigo 1º da Lei nº 4.595/64, o SFN é constituído pelo Conselho
Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil S.A e as demais
instituições financeiras publicas e privadas, sendo regulado por 3 (três) órgãos, são
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eles: O Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e a Comissão de
Valores Mobiliários.
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Vale destacar que, consoante lição de Almeida (2018), hoje em dia, o Conselho
Nacional Monetário, Banco Centra do Brasil e Bolsa de Valores do Brasil (B3) detêm
o maior destaque no sistema financeiro
Segundo Oliveira, Nery, Santos (2014), a eficiência do sistema financeiro está na sua
capacidade de viabilizar a realização de financiamento de curto, médio e longo
prazo sob condição de minimização de risco e de atendimento dos desejos e
necessidades dos agentes superavitários (que determinam a oferta de recursos) e
dos agentes deficitários (que materializam a demanda por recursos).
2.1 Órgãos Reguladores
Dentre os órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional destacam-se:
Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil, (BCB) e a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
2.2 Conselho Monetário Nacional – CMN
O CMN é considerado a maior autoridade monetária do país, foi criado em 1964,
pela Lei 4595, e é presidido pelo Ministro da Fazenda, tendo como vice-presidente
o Ministro do Planejamento. Aponta-se como funções:
a) o controle monetário (estabelecer limites para emissão de moeda);
b) orientar operações financeiras;
c) encarregar-se para que haja aperfeiçoamento das instituições financeiras;
d) zelar pela politica cambial (sendo esta função exercida no dia a dia pelo
BACEN);
e) coordenar políticas monetárias, cuidar da liquidez do sistema, dentre
outras.
2.2.1 Banco Central do Brasil – BCB
O BCB caracteriza-se por ser uma autarquia federal vinculada ao Ministério da
Fazenda, tendo sido criada e pela promulgação da lei citada acima. Sua principal
atribuição é executar a política monetária e supervisionar o funcionamento do
Sistema Financeiro, cumprindo as decisões do Conselho Monetário Nacional. Além
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disso, tem o poder de atuar na esfera administrativa apesar de ser vedada a
substituição em ações jurídicas (DELGADO, 1998).
Importa acrescentar que a Carta Magna definiu dispositivos essenciais para a
atuação do Banco Central, dentre os quais salientam-se:
a) o exercício exclusivo da competência da União para emitir moeda e,
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b) a exigência de aprovação prévia pelo Senado Federal, em votação
secreta, após arguição pública, dos nomes indicados pelo Presidente da
República para os cargos de presidente e diretores da instituição.
Também vedou ao Banco Central a concessão direta ou indireta de empréstimos ao
Tesouro Nacional. (NOGUEIRA, 2003).
2.3 Comissão de Valores Mobiliários – CVM
A CVM que foi criada Lei 6.385/76, a qual dispôs sobre o mercado de valores
mobiliários, criando a CVM e atribuindo-lhe a competência regular o
funcionamento do mercado de valores mobiliários e a atuação de seus
participantes. Cabe realçar que a referida lei transferiu à CVM a missão que antes
ficava a cargo do BACEN.
Dubeux (2005) acrescenta que a ordem jurídica preferiu dividir a atribuição de
regulação do sistema financeiro para duas entidades reguladoras diversas: ao
Banco Central do Brasil, que passa a regular o sistema financeiro bancário,
monetário e creditício; e a CVM que passa a regular o mercado de valores
mobiliários.
A CVM tem autonomia para disciplinar, fiscalizar e normatizar a atuação dos
diversos integrantes do mercado, o que gera maior confiança dos investidores.
Ante o exposto, cabe à CVM, regular: o registro de companhias abertas; registro de
distribuição de valores mobiliários; organização, funcionamento e operações da
bolsa de valores; administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários;
credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de
valores mobiliários; negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários;
suspenção ou cancelamento de registros, credenciamento ou autorização, bem
como, suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor
mobiliário ou decretar recesso da bolsa de valores. NOGUEIRA (2003).
Assim, respaldada pela lei, a CVM possui competência para julgar, apurar e punir
irregularidades cometidas no mercado. Perante suspeita, esta pode iniciar um
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inquérito administrativo, recolhendo depoimentos, provas e informações,
garantindo sempre, o direito a ampla defesa.
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Destaca-se que as penalidades, prescritas em lei, impostas pela CVM vão desde a
simples advertência até a inabilitação para o exercício de atividades no mercado,
sendo possível a aplicação de multas pecuniárias.
Portanto, se solicitada, a CVM pode atuar em qualquer processo judicial no âmbito
do mercado de valores mobiliários, oferecendo informações e provas. Sua atuação
é como “amicus curiae”, assessorando a decisão da justiça. (NOGUEIRA, 2003).
2.4 Entidades Auto Reguladoras
B3: A B3 atua como entidade auto reguladora e foi fundada em 1890, sendo
resultado da fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo
(BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
(CETIP), aprovado pela CVM e pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) em 2017.
A referida entidade atua como um instrumento de financiamento para grandes
empresas. Através da venda de ações, as empresas conseguem os recursos
necessários para implementar os seus planos de negócios. (ALMEIDA, 2018).
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC: A SELIC pertence ao
Banco Central do Brasil, sendo um sistema informatizado que se destina à custódia
de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil,
assim como ao registro e à liquidação de operações com os referidos títulos.
(NOGUEIRA, 2003).
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP: A CETIP
consiste em um mercado de balcão organizado para registro e negociação de
títulos e valores mobiliários de renda fixa sem fins lucrativos, sendo uma das
maiores empresas de custódia e de liquidação financeira da América Latina e se
constitui. (NOGUEIRA, 2003).
2.5 Agentes e Entidades reguladas
Dentre os principais agentes e entidades reguladoras, a presente pesquisa
evidencia: Bancos Comerciais, Bancos de Desenvolvimento, Bancos Múltiplos e
Sociedade corretora de Valores Imobiliários. Para maior compreensão, será
efetuada uma breve caracterização de cada um desses agentes/entidades, na visão
de Nogueira (2003).
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Bancos Comerciais: São apontados juntamente com as caixas econômicas,
possuem a finalidade de captar recursos que financiarão atividades de curto e
longo prazo.
Bancos de Desenvolvimento: São comandados pelos governos estaduais e
governo federal, com o fito de fornecer crédito de médio e longo prazo, aplicando
taxas de juros menores que as de mercado.
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Bancos Múltiplos: São eles os maiores bancos do país. Estes bancos operam em
inúmeras frentes, adquirindo, muitas vezes, atribuições de outros bancos.
Sociedade Corretora de Valores Mobiliários: Dentre os principais agentes e
entidades reguladas, destaca-se a Sociedade Corretora de Valores Mobiliários, que
são as instituições mais famosas e procuradas nos dias atuais. Importa realçar que
com o aumento da publicidade por parte das corretoras e
investidores/influenciadores com relação a bolsa de valores, ocorreu um aumento
de cadastro de investidores pessoa física no mercado financeiro e
consequentemente um aumento de corretoras no sistema financeiro.
As corretoras intermediam financeiramente os investidores e a bolsa de valores,
atuando na compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta de terceiros.
3.MERCADO DE CAPITAIS
O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários essencial
para o desenvolvimento econômico dos países, seu intuito é possibilitar liquidez
aos títulos de emissão de empresas e facilitar seu processo de capitalização
(COSTA, 2013).
Segundo Bichara e Camargos (2011), o mercado de capitais pode ser visto como
uma alternativa de diversificação de investimentos pessoais e de capitalização de
empresas. É somente por meio das corretoras de valores que os investidores têm
acesso a esse sistema de negociação.
Cabe esclarecer que o mercado de capitais é o composto pelas companhias de
capital aberto, reguladores, bolsas de valores, corretoras de valores mobiliários e
outras instituições financeiras autorizadas.
3.1 Bolsa de Valores
A Bolsa de Valores é uma das instituições que integram o Sistema Financeiro
Nacional (SFN), sendo caracterizada por ser constituída de associações civis e sem
fins lucrativos (OLIVEIRA; NERY; SANTOS, 2014).
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GOMES (1997) complementa explicando que a bolsa de valores é um mercado
onde são realizadas transações de compra e venda de produtos agrícolas e
matérias primas ou valores mobiliários. Entende-se por valores mobiliários, títulos
de empresas privadas e instituições governamentais, compreendendo as
debêntures e as ações.
Cumpre realçar que a bolsa é dividida em: bolsa de mercadorias ou comércio e
bolsa de valores ou financeiras. A bolsa de valores, objeto da presente pesquisa,
caracteriza-se pela negociação de valores mobiliários (em mercado livre e aberto),
que são organizados pelos corretores e fiscalizados pelas autoridades competentes.
Atualmente o Brasil possui somente uma bolsa de valores, a “B3”, com sede em São
Paulo capital, foi fundada em 1890 e está entre as cinco maiores do mundo em
volume de negociação (SILVA, 2016). Sua formação se deu pela fusão da Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), aprovada pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) em 22 de março de 2017.
Nogueira (2003) acrescenta que o desenvolvimento da BOVESPA tem sido contínuo
desde a década de 60, tanto no plano tecnológico quanto na qualidade dos
serviços prestados aos investidores, aos intermediadores do mercado e as
companhias de capital aberto.
Acresça-se que, em 1972, a BOVESPA foi a primeira bolsa brasileira a instaurar o
pregão automatizado com informações on-line e em tempo real, por meio de uma
ampla rede de terminais de computadores. NOGUEIRA (2003).
Já em 1997, foi introduzido o “Mega Bolsa”, um novo sistema de negociação
eletrônica da BOVESPA. Com este sistema tecnológico altamente avançado, se teve
uma expansão do volume de processamento de informações, tornando a BOVESPA
o maior centro de negócios do mercado latino americano. NOGUEIRA (2003).
Vale enfatizar que o grande diferencial das atividades da BOVESPA foi a utilização,
em 1999, da informática por meio lançamento do “Home Broker” e do “AfterMarket”, ambos meios para facilitar e tornar viável inserção do pequeno e médio
investidor no mercado. NOGUEIRA (2003).
Se faz relevante elucidar que o “Home Broker” permite que o investidor, por
intermédio das Corretoras, propague sua ordem de compra ou de venda
diretamente ao Sistema de Negociação da BOVESPA. NOGUEIRA (2003).

186

www.conteudojuridico.com.br

O “After-Market”, por sua vez, é mais uma inovação da BOVESPA, que viabiliza a
negociação eletrônica noturna. Com isso, além de atender aos profissionais do
mercado, este mecanismo também é significativo para os pequenos e médios
investidores, uma vez que propicia o envio de ordens, no período noturno, por
meio da Internet. NOGUEIRA (2003).
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Nos dias de hoje, nossa a bolsa de valores é o maior centro de negociação com
ações da América Latina, consubstanciando para a junção de todas as bolsas
brasileiras em torno da BOVESPA (único mercado de valores) e na atualidade
unificada e conhecida como “B3”. NOGUEIRA (2003).
Diante do exposto, observa-se que as atividades do mercado de valores são antigas
e que revelam ao longo da história a reunião social e comercial em torno do capital.
Como visto acima, o mercado de valores vem passando por uma série de
transformações e hoje em dia tem suas atividades centralizadas na cidade de São
Paulo.
De acordo com BORGES (2019) nos últimos seis anos a bolsa de valores brasileira
investiu R$ 1,8 bilhão em tecnologia para abrir caminho para um alto incremento
de investidores, e a previsão é um crescimento de até 30 vezes. Prova desse
crescimento encontra-se nos dados divulgados pela B3 que passou de 564 mil
investidores no final de 2016 para 1,4 milhão em setembro de 2019, um
crescimento de 150% em menos de três anos.
3.1.1 Corretoras Financeiras
Também denominadas sociedades corretoras, são membros das bolsas de valores
que para atuar no mercado de ações, devem estar habilitadas pelo Banco Central e
pela CVM. Elas prestam assessoria aos investidores, dando-lhes informações e
recomendações. Os investidores, por sua vez, compram ou vendem ações de
companhias em bolsa, por meio destas corretoras que, de outro lado, executam a
ordem de compra e venda no pregão, a viva-voz ou por meio do sistema eletrônico
de negociações (GOMES, 1997).
Ademais, Gomes (1997) assinala ainda que qualquer sociedade pode tornar-se uma
sociedade corretora, desde que adquira um título patrimonial de uma bolsa e
submeta-se às suas exigências legais e estatutárias.
Insta mencionar ainda que dentre os objetivos sociais das corretoras destacam-se:
operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores e de mercadorias;
intermediar oferta publica e distribuição de títulos e valores mobiliários; subscrever
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emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; comprar e vender títulos de
valores mobiliários conta própria e de terceiros; incumbir-se da subscrição de
carteiras e da custodia de títulos e valores mobiliários; praticar operações de
compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por contra própria e de
terceiros; intermediar operações de cambio; praticar operações no mercado de
cambio, bem como, exercer funções de agentes fiduciários. (NOGUEIRA, 2003).
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Segundo Villela (2003), as corretoras de valores estão sujeitas a uma tripla e
permanente fiscalização no âmbito de suas respectivas competências:
a) Bolsas de Valores: com relação ao cumprimento das normas operacionais
e as formalidades exigidas nas negociações;
b) CVM: no que se refere ao cumprimento das normas e exigências
pertinentes aos seus poderes normativos e de polícia;
c) Banco Central do Brasil: quanto à solvência das instituições e idoneidade
de seus acionistas e administradores, sendo da competência do BCB
aprovar os atos societários das corretoras e o nome de seus diretores
como dirigentes de instituições financeiras, bem como promover a
intervenção governamental em caso de qualquer irregularidade, inclusive
decretar a liquidação extrajudicial, quando for o caso.
Hodiernamente as corretoras são obrigadas a manter certa organização, tanto em
termos de pessoal quanto de equipamentos tecnológicos, visando atender às
exigências e aos regulamentos exigidos pelo órgão regulador de suas atividades
(COSTA, 2013).
Tais pressões para a autorregulação das profissões foram efetivadas quando a CVM
transferiu, em 2010, a regulação das profissões ao mercado, através da Associação
dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais.
4.APLICABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES ENTRE
INVESTIDORES E CORRETORAS
É importante compreender que o Código de Defesa do Consumidor caracteriza-se
como um subsistema dentro do ordenamento jurídico brasileiro que prevalece
sobre as demais legislações, exceto sobre a Constituição Federal, podendo ser
aplicado a outras normas de forma supletiva e até de forma complementar.
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4.1 Relação Contratual
De acordo com Neto, Jesus, Melo (2017) contrato é “o negócio jurídico bilateral
pelo qual as partes buscam criar um vínculo patrimonial cujo objetivo é criar,
regular, modificar ou extinguir obrigações entre elas e tutelar interesses privados
dos agentes de forma justa e equilibrada, bem como interesse publico e social
através de disposição que não prejudiquem a sociedade nem terceiros,
resguardando-se, em qualquer relação, os deveres decorrentes da boa-fé objetiva”.
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4.2 Relação Jurídica de Consumo
Importa sobrelevar que o CDC se aplica diante de uma relação entre fornecedor e
consumidor, isto é, sempre que houver uma relação de consumo. Nestes casos se
fala em uma relação de desigualdades, visto que há uma disparidade de aparato
jurídico, técnico e financeiro entre fornecedor e consumidor.
O CDC seu art. 2 traz uma definição de consumidor que abarca relações de
consumo em geral, seja contratual ou extracontratual, individual ou coletiva, qual
seja: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.”
Da interpretação do código em tela extrai-se que o consumidor necessita de maior
proteção pois encontra-se numa posição de menor privilégio.
Nesse contexto, cumpre realçar que relação jurídica de consumo é aquela firmada
entre consumidor e fornecedor, no qual possui como objeto a aquisição de um
produto ou contratação de um serviço.
4.2.1 Princípio da Hipossuficiência
A hipossuficiência é um conceito fático e não jurídico, fundado em uma disparidade
ou discrepância notada no caso concreto. Portanto, todo consumidor é vulnerável,
mas nem todo consumidor é hipossuficiente (TARTUCE; NEVES, 2015).
Nesta linha, explana Lisboa (2001) que:
“O reconhecimento judicial da hipossuficiência deve ser feito,
destarte, à luz da situação socioeconômica do consumidor
perante o fornecedor (hipossuficiência fática). Todavia, a
hipossuficiência fática não é a única modalidade contemplada
na noção de hipossuficiência, à luz do art. 4º da Lei de
Introdução. Também caracteriza hipossuficiência a situação
jurídica que impede o consumidor de obter a prova que se
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tornaria indispensável para responsabilizar o fornecedor pelo
dano verificado (hipossuficiência técnica). Explica-se. Muitas
vezes o consumidor não tem como demonstrar o nexo de
causalidade para a fixação da responsabilidade do fornecedor,
já que este é quem possui a integralidade das informações e o
conhecimento técnico do produto ou serviço defeituoso.
(LISBOA, 2001)
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4.2.2 Princípio da Vulnerabilidade
Sibahi (2018), destaca que a vulnerabilidade é a peça fundamental para a
aplicação do CDC, caracterizando-se como peça inicial para a análise da aplicação ou
não desse diploma legal, em especial quando se tratar de relação contratual.
De acordo com o art. 4º, I do CDC, fica claro a intenção do legislador em
caracterizar o consumidor, em todas as situações, na condição de vulnerável
perante a relação de consumo jurídica.
Bittar (2002) elucida a respeito destas desigualdades:
Essas desigualdades não encontram, nos sistemas jurídicos
oriundos do liberalismo, resposta eficiente para a solução de
problemas que decorrem da crise de relacionamento e de
lesionamentos vários que sofrem os consumidores, pois os
Códigos se estruturam com base em uma noção de paridade
entre as partes de cunho abstrato. (BITTAR, 2002)
Insta mencionar a exposição do consumidor aos meios de oferta e informação,
sendo impossível que a parte tenha conhecimento amplo sobre todos os produtos
e serviços colocados no mercado. A publicidade e os demais meios de
oferecimento do produto ou serviço estão relacionados a essa vulnerabilidade, visto
que deixam o consumidor à mercê das vantagens sedutoras expostas pelos veículos
de comunicação e informação (TARTUCE; NEVES, 2015).
4.3 A relação entre corretoras e investidor/especulador pessoa física
4.3.1 Diferentes tipos de investidor/ consumidor
No mercado de capitais, há investidores classificados como profissionais ou
qualificados, que são pessoas naturais que têm maior poder aquisitivo ou
experiência para atuar de maneira mais incisiva no mercado.
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Esse grupo possui investimentos em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) e, como investidor qualificado, aquele que possuir investimentos
financeiros superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), onde ambos são
obrigados a atestarem tais valores por escrito (FREITAS, 2017).
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Freitas (2017), salienta ainda que agentes autônomos de investimento,
administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários
autorizados pela CVM em relação a seus próprios recursos, também são
considerados investidores profissionais.
No entanto, a grande parte dos investidores não se enquadra nessa
classificação. Em razão da popularização das corretoras, tem sido cada vez mais
frequente as pessoas que acessam essa atividade sem conhecimentos ou com
conhecimento insuficiente sobre o mercado de investimentos (FREITAS, 2017).
Consequentemente, se faz necessário redobrar os cuidados com essa classe
de investidores, pois estes devem ser plenamente cientificados dos riscos inerentes
ao mercado de investimentos e da necessidade de se buscar um conhecimento
prévio mínimo para operar em bolsa de valores.
4.3.2 Tipos de Investimentos
4.3.2.1 Renda Fixa vs. Renda Variável
O mercado de capitais brasileiro subdivide-se basicamente em mercado de renda
fixa e mercado de renda variável. A Renda Fixa é o primeiro composto por títulos de
dívidas. Neste caso, a remuneração ou sua forma de cálculo é conhecida no
momento da aplicação, podendo ser pré-fixada (o valor dos rendimentos é
conhecido no momento em que se realiza a aplicação) ou pós-fixada (o valor dos
juros é conhecido somente no momento do resgate) (SOARES, 2016).
Ainda segundo o autor, esse mercado proporciona menor risco diante das frágeis
condições econômicas do país, sendo um investimento para os investidores de
perfil conservador. Por esse motivo, o mercado de renda fixa obteve maiores
quantidades de recursos.
Já a Renda Variável se caracteriza por movimentar ativos de patrimônio líquido. É o
tipo de investimento em que a remuneração ou sua forma de cálculo não é
conhecida no momento da aplicação, pois pode variar de acordo com as condições
do mercado. Por esse motivo, é recomendada para os investidores de perfil
moderado ou agressivo (CARVALHO, 2014).
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Importa esclarecer que o mercado acionário é representado em sua maior parte
pela renda variável. Este tipo de investimento oferece as maiores oportunidades de
crescimento tanto para empresas e investidores quanto para o próprio país, por
esse motivo tem grande destaque no desenvolvimento do mercado de capitais.
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5.POSICIONAMENTOS DOS TRIBUNAIS E DA DOUTRINA
A demanda ao judiciário se dá, em grande parte, em razão de durante as
negociações de compra e venda das ações, o investidor/especulador ter prejuízos,
isso pode se dar por condições do próprio mercado ou por outras razões.
À vista disso, o investidor/especulador acaba por se utilizar do judiciário para
promover ações de indenização para reaver os prejuízos auferidos em decorrência
das negociações das ações, requerendo da corretora o ressarcimento dos valores
perdidos e para tanto invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
que como visto acima implica em benefícios ao investidor/especulador, colocandoo numa posição de hipossuficiência em relação à corretora.
Nessa seara, Sibahi (2018) aduz que é crescente a demanda no judiciário de
processos que versam sobre esse tema, e explica que esse aumento de processos
se deve ao fato do progressivo interesse de novos investidores nessa área de
negociação de ativos.
Dessarte, o questionamento que se faz, e que é o escopo da presente pesquisa,
refere-se ao fato de identificar se a relação existente entre corretoras financeiras e
investidores/ especuladores de bolsa de valores, é uma relação meramente
civil/comercial, ou se tratasse de uma relação de consumo.
Existem posicionamentos favoráveis e contrários à aplicação do CDC, temática esta
que será demonstrada abaixo com a exposição de algumas jurisprudências.
5.1 Posicionamento Contrário
De acordo com Martins (2015), trata-se de uma relação especial, que não pode ser
regulada pelo Código de Defesa do consumidor. Sibahi (2018), complementa
afirmando que o CDC foi criado para uma aplicação massificada, onde todos
possuem a mesma relação mantida, fato que não ocorre como o investidor da
bolsa de valores.
O investidor de bolsa de valores geralmente tem maiores conhecimentos no ramo,
e, portanto, não se trata de um mero indivíduo que vê na compra e venda de ações
a oportunidade de aumentar seus lucros, não podendo, dessa forma, atribuir a ele
um perfil de mero consumidor (SIBAHI, 2018).
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Na linha de raciocínio acima, o investidor de bolsa de valores não se enquadra em
nenhuma das posições de hipossuficiência ou vulnerabilidade em relação á
corretora pois detém conhecimentos avançados na área.
Além disso, quem adota esse entendimento defende que as corretoras não se
encontram em posição de superioridade em relação ao investidor, pois elas
somente executam as ordens do investidor no sistema de bolsa de valores.
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Cabe acrescentar outro aspecto importante defendido pelos que seguem esse
posicionamento, qual seja, o fato de que para eles, o investidor de bolsa de valores
visa lucro quando efetua a compra e venda de ações e por esse motivo não se
pode afirmar que ele utiliza a prestação de serviço das corretoras como destinatário
final. Isso porque segundo o art. 2 do CDC o consumidor não pode ter qualquer
lucro com a prestação de serviço.
Corroborando com o entendimento acima segue a jurisprudência do Tribunal de
justiça do rio grande do Sul:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CORRETAGEM.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO
DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM AGRAVO RETIDO. A decisão que indefere o pedido de
aplicação das normas de Defesa do Consumidor (CDC), não é
suscetível de causar grave lesão ou difícil reparação, razão pela
qual é possível a conversão do Agravo de Instrumento em
Agravo Retido. Inteligência do art. 522, caput, c/c art. 527, II do
CPC. Precedentes Jurisprudenciais desta Corte e do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RETIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70052013802, Décima Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita
Krieger Martins, Julgado em 23/11/2012). (TJ-RS - AI:
70052013802 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de
Julgamento: 23/11/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012)
5.2 Posicionamento a favor
Os adeptos dessa linha defendem que a relação de consumo é formalmente
iniciada através de assinatura de contrato de adesão, momento em que o
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consumidor adquire um bem ou serviço no mercado financeiro, o que evidencia a
nulidade do direito do adquirente a livre contratação, exterminando o equilíbrio na
relação jurídica que o Código de Defesa do Consumidor visa garantir.
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Com isso, deixa o adquirente, muitas vezes, sem as informações adequadas,
suficientes e específicas sobre o serviço que está sendo prestado com o seu
patrimônio, restando clara a vulnerabilidade informacional.
Freitas (2017) explica que há vulnerabilidade do pequeno investidor que não possui
conhecimentos específicos sobre as características do produto ou serviço, bem
como falta conhecimentos científicos jurídicos ou econômicos específicos mínimos,
além da possibilidade de ocorrer uma debilidade socioeconômica em face de uma
posição de superioridade do fornecedor em relação a todos que com ele negociam.
O referido autor defende ainda que o fato de um produto adquirido no mercado
financeiro gerar lucro não descaracteriza o pequeno investidor como destinatário
final, que continua sendo enquadrado como consumidor nos termos do art. 2 do
CDC.
Importa enfatizar que, como dito anteriormente, as disposições do CD podem ser
aplicadas também de forma complementar ao regramento do mercado financeiro e
de capitais, já que este mercado, ainda que controlado de forma rígida, pode
causar danos aos investidores.
Finalmente, os defensores deste posicionamento entendem que a Súmula n 297 do
STJ se aplica às atividades de desintermediação financeira, incluindo-se as
corretoras de valores, o que foi reconhecido pelo STJ.
Para demonstrar o exposto acima segue abaixo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça abordando a matéria, in verbis:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.599.535 - RS
(2016/0124615-3) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL
GALLOTTI EMBARGANTE : UBS BRASIL CORRETORA DE
CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. ADVOGADOS
: ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA E OUTRO (S) SP118245 THIAGO D'AUREA CIOFFI SANTORO BIAZZOTI E
OUTRO (S) - SP183615 BRUNA LAÍS REIS SOUSA TOURINHO SP353056 ISABELLA LUCIA POIDOMANI - SP396614
EMBARGADO : FABIO DINIZ RODRIGUES BARBOZA
ADVOGADO : RENAN ADAIME DUARTE E OUTRO (S) RS050604 INTERES. : FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES
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ADVOGADOS : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070 JOÃO
ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907 JULIANO DALCIN
BONACINA E OUTRO (S) - RS088083 DECISÃO Trata-se de
embargos de divergência opostos por UBS Brasil Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A em face de acórdão
proferido pela Terceira Turma desta Corte, sob a relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, assim ementado (fl. 351):
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CORRETAGEM DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO
CDC. (STJ - EREsp: 1599535 RS 2016/0124615-3, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ
13/09/2017)
Na jurisprudência citada acima o STJ posiciona-se, no sentido da aplicação do CDC
nas relações em comento, visto que se trata de um contrato de prestação de
serviços a um consumidor final, bem como aponta que a presunção de nível de
discernimento do investidor maior do que a média de outros consumidores, não
exclui a aplicação do CDC.
6. CONCLUSÃO
Estudos acadêmicos e científicos na área de mercado financeiro são de suma
importância para alavancar este setor e de maneira reflexa estimular investimentos
em educação financeira voltada para investidores pessoas físicas, ainda tão deficiente
no Brasil.
Foi possível observar que a linha que defende a não aplicação do CDC na relação
em estudo baseia-se em três pilares principais, quais sejam: a) o investidor de bolsa
de valores não é hipossuficiente, tampouco vulnerável em relação à corretora, pois
detém conhecimentos avançados na área; b) as corretoras não se encontram em
posição de superioridade em relação ao investidor, pois elas somente executam as
ordens do investidor no sistema de bolsa de valores; e c) o investidor de bolsa de
valores visa lucro quando efetua a compra e venda de ações e por esse motivo não
se pode afirmar que ele utiliza a prestação de serviço das corretoras como
destinatário final.
Analisando sob outra ótica, constatou-se que os defensores da aplicação do CDC
balizam-se nos seguintes argumentos:

195

www.conteudojuridico.com.br

a) a relação de consumo é firmada no momento em que o consumidor adquire um
bem ou serviço no mercado financeiro;
b) há vulnerabilidade do pequeno investidor que não possui conhecimentos
específicos sobre as características do produto ou serviço;
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c) existe a possibilidade de ocorrer uma debilidade socioeconômica em face de
uma posição de superioridade do fornecedor em relação a todos que com ele
negociam;
d) o fato de um produto adquirido no mercado financeiro gerar lucro não
descaracteriza o pequeno investidor como destinatário final, que continua sendo
enquadrado como consumidor nos termos do art. 2 do CDC;
e) as disposições do CD podem ser aplicadas também de forma complementar ao
regramento do mercado financeiro e de capitais, já que este mercado, ainda que
controlado de forma rígida, pode causar danos aos investidores;
f) a Súmula n 297 do STJ se aplica às atividades de desintermediação financeira,
incluindo-se as corretoras de valores, o que foi reconhecido pelo STJ.
Assim, apesar de existirem posicionamentos distintos acerca da aplicabilidade
do CDC nos conflitos envolvendo investidores e corretoras financeiras, o STJ possui
um entendimento claro e pacífico de que o CDC rege tal relação, o qual foi
minuciosamente tratado no Recurso Especial nº 1.599.535/RS.
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RESUMO: A crise em decorrência da pandemia Covid-19 em 2020, fez com que todos
os setores inovassem para continuar funcionando. Não sendo diferente com o Poder
Judiciário. O Poder Judiciário teve que se adaptar ao Home office e se reinventar para
dar continuidade na prestação jurisdicional de forma virtual, utilizando-se de recurso
essenciais de audiências por videoconferência. Apesar da resistência para adoção de
ferramentas tecnologias para realização de audiências on-line, é inegável que a tais
ferramentas tem sido essenciais nesse período de crise, abrindo portas para
inovações tecnológicas, permitindo a adaptação de um “Novo Normal” e garantindo
a não violação de direitos e garantias individuais em período ao qual a justiça não
pode funcionar de forma presencial. Nesse sentido, o artigo buscar trazer
informações sobre audiências por videoconferência e suas particularidades- trazendo
dados através de legislações vigentes envolvendo essa prática e buscando esclarecer
como o judiciário vem se adaptando e tornando viável tal modalidade para evitar a
paralisação dos serviços e procedimentos jurisdicionais, não deixando de lado as
garantias do Devido Processo Legal.
Palavras-chave: Covid-19, audiências online, interrogatório por videoconferência,
principio da publicidade.
ABSTRACT: The crisis caused by the Covid-19 pandemic in 2020 has caused all
sectors to innovate in order to continue working. Not being different with the
Judiciary. The Judiciary had to adapt to the Home Office and reinvent itself to
continue to provide judicial services in a virtual way, using essential videoconference
hearings. Despite the resistance to adopting technological tools for holding online
hearings, it is undeniable that such tools have been essential in this period of crisis,
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opening doors to technological innovations, allowing the adaptation of a "New
Normal" and guaranteeing the non-violation of individual rights and guarantees in a
period in which justice cannot function in person. In this sense, the article seeks to
bring information about videoconference hearings and their particularities - bringing
data through current legislation involving this practice and seeking to clarify how the
judiciary has been adapting and making this modality viable in order to avoid the
paralysis of services and jurisdictional procedures, not leaving aside the guarantees
of Due Legal Process.
Keywords: Covid-19, online hearings, interrogation by videoconference, advertising
principle.
1. INTRODUÇÃO
Em virtude da pandemia causada pela Covid-19, foram adotadas inúmeras
medidas para conter a curva de disseminação do vírus e evitar o colapso na rede de
saúde, entre tais medidas podemos destacar o isolamento social, que fez com que
órgãos como o do Poder Judiciário tivesse suas atividades suspensas
temporariamente.
Com o isolamento social e com as atividades suspensas, tem exigido do
Poder Judiciário inovação e incentivo na utilização de ferramentas tecnológicas.
Neste ano de 2020, em decorrência da pandemia decretada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), fora editada a resolução nº 329/2020, que veio a
estabelecer normas procedimentais para as audiências realizadas em vídeo
conferência, seja no processo penal ou mesmo na execução penal, permanecendo
enquanto continuar a calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19.
O decreto se sustenta, temporalmente, no decreto federal nº 06/2020, que decretou
estado de calamidade pública em razão da Covid 19.
O presente trabalho científico analisa a publicidade das audiências criminais
em face as dificuldades geradas pela imposição da realização de audiências por
meios virtuais no primeiro semestre de 2020, em razão da covid-19.
Tendo em vista que os prazos processuais não podem parar, foram adotados
nos juízos as audiências virtuais com intuito de garantir todos os direitos processuais
do réu e, em consequência, o devido processo legal, consolidando ainda a celeridade
e a economia processual como valores fundamentais a serem protegidos.
Para analisarmos as dificuldades encontradas para realização de audiências
online, fazemos uma análise da Lei nº 11.900/2009 com o olhar voltado para
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Resolução nº 329/2020. Neste artigo são analisados os pontos fundamentais de
aplicabilidade e eficácia de tal ato.
2. A CRISE DA COVID-19 E O “NOVO NORMAL” DAS AUDIÊNCIAS
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Com o aumento de casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus,
novas medidas para conter a curva de propagação do covid-19 foram tomadas, entre
elas podemos destacar o decreto de Estado de Emergência Publica que paralisou por
tempo indeterminado o Poder Judiciário, até quando durar a crise sanitária em
decorrência do covid-19.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando a redução dos impactos
decorrentes da pandemia, aprovou a Resolução nº 313/2020, suspendendo os prazos
processuais no Brasil, concomitantemente a instituição do plantão extraordinário,
suspendendo, temporariamente, os trabalhos presenciais nos Tribunais e os
substituindo pela atuação virtual.
Com esta suspensão, e a vedação aos trabalhos presenciais, passaram-se as
audiências para a realização virtual, de forma remota, com a utilização de uma
ferramenta já existente na legislação processual brasileira que já detinha previsão
para a realização de audiências virtuais. Conforme vem regulamentando no
CPC/2015 no seu artigo 235, §3°, permitindo a prática de atos “por meio de
videoconferência ou outros recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagem
em tempo real”, e as práticas de audiências de mediação e conciliação por meio de
videoconferência (art. 334, § 7°), “A audiência de conciliação ou de mediação pode
realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei”, Lei 13.105 de março de 2015
(BRASIL, 2015).
Esta alteração da realização das audiências, da forma tradicional para o
universo virtual, por meio das audiências on-line, neste período de pandemia, causou
uma alteração em toda a prática judicial tradicional, para todos os sujeitos
processuais, sejam advogados, magistrados, promotores e outros que atuam dentro
do devido processo penal. Além da alteração da forma, novos equipamentos são
necessários para a virtualização das audiências, desde equipamentos de digitalização
de documentos até equipamentos para transmissão de imagem e som por meio
virtual.
Vejamos a legislação:
Art. 7º Nas audiências e atos processuais realizados por
videoconferência deverá ser verificada a adequação dos meios
tecnológicos em todos os pontos de conexão, de modo a
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promover igualdade de condições a todos os participantes,
observando-se
I – a disponibilidade de câmera e microfone e a disposição desses
equipamentos no espaço do ponto de conexão, conforme
previsto no protocolo técnico;
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II – a conexão estável de internet;
III – a gravação audiovisual, observados os critérios do artigo 16
desta Resolução;
IV – o armazenamento das gravações de audiências criminais em
sistema eletrônico de registro audiovisual.
Parágrafo único. Em caso de dificuldade técnica, a audiência será
interrompida e resignada para outra data.
Embora as mudanças causem espanto aparente, esse “novo normal” foi a
opção encontrada, em face a tecnologia que temos hoje disponível, apta a assegurar
o direito fundamental dado pela garantia constitucional da prestação jurisdicional,
acelerando meios que já vinham sendo pensados mesmo antes da pandemia,
conforme legislação ainda de 2009 que alterou o disposto no art. 1°, §1° da Lei
11.419/2006 e na Lei 11.900/2009.
Por tanto, tal ferramenta prevista em lei que vinha sendo pouco utilizada em
nossos tribunais, agora faz parte da nossa realidade. As audiências ou sessões de
julgamento por videoconferência passaram a ser a peça fundamental para que a
prestação da tutela jurisdicional não sofra sum rompimento em sua continuidade,
permitindo ao mesmo tempo uma evolução na forma de se conduzirem os atos
jurisdicionais, trazidos pela necessidade vivida mundialmente.
3. LEI 11.900- REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO
PROCESSUAIS POR SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA.

E OUTROS ATOS

A Lei 11.900/2009 foi implementada no ordenamento após inúmeros
embates sobre a inconstitucionalidade das audiências por meio de videoconferência,
uma vez que, segundo a corrente que a refutava, violaria o princípio da tipicidade
processual porquanto não havia previsão expressa dessa forma de audiência virtual
no Código de Processo Penal.
Durante a implementação da nova Lei, foram levantadas algumas discussões
acerca da inconstitucionalidade das audiências por videoconferência, considerando
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que tal medida feriria também os princípios fundamentais ao processo, no âmbito
da garantia do acusado, do contraditório e da ampla-defesa, mesmo não havendo
demonstração concreta de prejuízo ao acusado. Os embates continuavam
especialmente por parte de defensores, por não admitirem tal prática. Thiago Ávila
(2009, on-line) sintetizou da seguinte forma as críticas apresentadas:
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a)O réu possui o direito de estar pessoalmente presente para
sua entrevista com o juiz, pois a videoconferência diminui a
capacidade de comunicação entre juiz e réu, situação que
restringe o princípio da ampla defesa e da imediatidade;
b)Restrição ao direito de entrevista prévia e reservada do réu
com o seu defensor; c)Impossibilidade de o advogado fiscalizar
a ausência de coação ao réu no presídio e ao mesmo tempo
estar ao lado do juiz para eventuais questões de ordem;
d)Restrição ao princípio da publicidade, pois o público em geral
não teria condições de acompanhar o interrogatório realizado
no presídio; e)Ausência de previsão legal. (THIAGO ÁVILA,
2009, on-line).
Segundo as críticas levantadas, o réu tem direito a auto defesa, de forma a
garantir entrevista pessoal com o magistrado, oportunizando a sua versão dos fatos
e a sua autodefesa, ou seja, a exposição pessoal das razões do próprio acusado face
a face com o magistrado. O interrogatório a distância impossibilitaria um contato
direto com o acusando, não sendo possível ao juiz realizar uma análise precisa e
detalhada dos fatos, deixando o acusado a mercê dos agentes penitenciário e não
tendo a garantia de que estaria havendo pressões psicológicas dentro do
estabelecimento prisional não captada pelo sistema de videoconferência, coibindo
assim a sua liberdade plena de expressão, livre de coação. Entre as críticas
doutrinarias, Thiago Ávila nos apresenta a seguinte análise da inconstitucionalidade
do interrogatório por videoconferência:
[...] que não poderia o defensor estar, ao mesmo tempo, ao lado
do réu no estabelecimento prisional, dando-lhe um importante
apoio moral, e ao lado do juiz, para eventuais questões de
ordem. Segundo argumentam, a ausência de previsão legal
para o interrogatório virtual e de uma disciplina específica
impedem sua realização, a qual, se efetivada, configuraria
violação ao princípio da ampla defesa. (ÁVILA. 2009, on-line)
Em contrapartida, argumenta-se que o interrogatório por vídeo conferência
significaria uma economia processual, uma vez que reduziria o custo com transporte
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dos presos a uma das sedes do juízo, traria agilidade ao evitar adiamento das
audiências por falta de comparecimento, além de garantia uma segurança a mais nos
atos processuais sem riscos de eventuais tentativas de fuga (ÁVILA, 2009, on-line).
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Dessa forma a videoconferência se tornaria uma alternativa viável e de
celeridade aos atos processuais, respeitando as garantias constitucionais inerente ao
acusado, essenciais para a manutenção da higidez do devido processo legal.
Todavia, a videoconferência não foi reconhecida como regra geral e sim uma
exceção pontual, por considerar que ofendia a ampla defesa do acusado ao não ter
contato pessoal com o juiz, no aspecto da autodefesa. Porém há quem não pense da
mesma maneira e apresente uma visão crítica acerca do art. 185, caput do CPP, com
interpretação que auxilie na evolução tecnológica dos tribunais brasileiros. Vejamos:
[...] Ora, a expressão ‘presença da autoridade’ merece uma
interpretação consentânea com a evolução tecnológica que se
vem processando nos últimos tempos. Quando tais diplomas
foram editados, respectivamente, nos idos de 1941 e 1969,
sequer se cogitava da existência do sistema de
videoconferência. É certo que quando a Lei afirma que o réu
tem direito de estar perante um juiz, o ideal é que isso ocorra
no plano concreto, mas o Direito não se encontra apenas no
plano do ideal, forjado na mente humana, sob ele há um pano
de fundo concreto, que exige soluções viáveis. Estar perante o
juiz, dadas as condições da realidade, pode, uma vez garantidos
os direitos do acusado, como fez a Lei, significar ser
interrogado pelo sistema de videoconferência, sem que isso
implique no aniquilamento desses direitos. (CAPEZ, 2009, online).
Buscando a hipótese de admissibilidade do interrogatório por
videoconferência, o art. 185, § 2º da Lei 11.900/2009 é claro ao permitir que as
audiências sejam realizadas virtualmente: de forma excepcional e mediante decisão
fundamentada do juízo.
I – prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada
suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de
que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;
II – viabilizar a participação do réu no referido ato processual,
quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento
em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;
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III – impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da
vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas
por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;
IV – responder a gravíssima questão de ordem pública. (BRASIL,
2009)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Dá análise destes dispositivos, conclui-se que o interrogatório por vídeo
conferência não é regra, mas uma exceção. Portanto, o inciso IV traz a admissibilidade
dos interrogatórios por videoconferência quando for necessário atender “a
gravíssima questão de ordem pública”, que pode ser compreendido no contexto do
atual cenário brasileiro, que impôs a suspensão das audiências, em caráter
excepcional, para conter a curva de propagação do covid-19 durante o período de
excepcionalidade em decorrência da pandemia mundial, como medidas essenciais
para a garantia da saúde pública na redução dos riscos epidemiológicos de
disseminação do vírus. Dessa forma, o interrogatório por videoconferência tem
amparo legal que garante a adoção de medidas tecnológicas para zela pela saúde
dos profissionais que atuam no sistema, bem como dos acusados, testemunhas e
outros envolvidos no processo, tendo em vista a continuidade da prestação
jurisdicional como garantia fundamental.
3.1 OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATORIO ON-LINE
Em 09 de janeiro de 2009 através da Lei 11.900 o Código de Processo Penal
passou por alteração, passando a prevê o interrogatório de réu preso por
videoconferência em casos excepcionais, devendo ser o ato fundamentado, por força
do art. 93, Inciso IX da CF1988. Essa mesma Lei que alterou o código até então
conhecido, previu que a oitiva de testemunhas também poderia ocorrer por meio de
videoconferência, o § 3º do artigo 222 da Lei 11.900/2009, dispõe que:
Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de
testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e
imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e
podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da
audiência de instrução e julgamento. (BRASIL, 2009)
Todavia, antes da alteração da nova Lei 11.900/2009 já tivemos debates
jurisprudenciais acerca da adoção das audiências virtuais, essencialmente no ato do
interrogatório do acusado. Na Suprema Corte brasileira, o interrogatório por
videoconferência foi debatido no Habeas Corpus (HC) 90900, impetrados em 2008,
com alegação de que o procedimento é contrário ao artigo 185 do Código de
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Processo Penal e a Constituição Federal, quanto ao exercício assegurado da ampla
defesa. O HC buscava apresentar a inconstitucionalidade do ato, apresentando os
seguintes argumentos:
Conforme a defensoria, somente a presença física do juiz
poderia garantir a liberdade de expressão do acusado em sua
autodefesa. Assim, apontava a inconstitucionalidade da norma
paulista, por violação ao artigo 22, inciso I, da Constituição
Federal, sob o argumento de que a lei estadual trata de direito
processual penal “e não de mero procedimento em matéria
processual”. (HC 90900, 2008).
Consoante ao art. 185 do CPP, o acusado tem que comparecer perante a
autoridade competente (juiz) ao qual será interrogado na presença do seu defensor.
A presença física do acusado não é requerida como uma exigência, e sim como um
direito para que seja consubstanciado os princípios e garantias constitucionais,
essencialmente o aspecto relevante da ampla-defesa que diz respeito ao direito a
presença física do acusado para expor seus motivos, pessoalmente, ao magistrado.
Neste sentido pontuou a Min. Ellen Gracie.
A relatora, ministra Ellen Gracie, entendeu possível a realização
de interrogatório por videoconferência. “O tema envolve
procedimento, segundo entendo, e não processo penal”, disse
a ministra, entendo que o estado de São Paulo não legislou
sobre processo, mas sobre procedimento “o que é
perfeitamente legítimo no direito brasileiro nos termos do
artigo 24, XI da Constituição”. Assim, para ela, não há
inconstitucionalidade formal da norma questionada.
A ministra também entendeu não haver inconstitucionalidade
material, tendo em vista que o procedimento instituído pela
norma paulista preserva todos os direitos e garantias
fundamentais, inclusive a garantia da ampla defesa e o devido
processo legal. (STF, INFORMATIVO Nº 526).
A videoconferência, por sua natureza virtual, não permite um contato face a
face entre acusado e magistrado, contudo permite um contato direto, ainda que
realizado a distância, não excluindo a possibilidade de se analisar, ainda que a
distância, o estado emocional do acusado, a personalidade, a forma como se
expressa, o estado mental, que são análises que devem ser realizadas para a
consubstanciação de parte do princípio da ampla-defesa no que concerne a
autodefesa.
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A ferramenta de videoconferência permite um contato direto com as partes,
mesma não estando mesmo local. E não exclui a possibilidade de uma análise relativa
a personalidade, o estado emocional e psíquico do acusado, entre outras formas de
coibir a sua defesa por meio de videoconferência. Não resta dúvidas que muitos
doutrinadores questionam a ideia apontando para a falta da presença física do juiz e
o contato pessoal com o acusado, mas isso não impede que, de forma excepcional,
tal procedimento venha ser utilizado.
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Por fim, analisando o período ao qual o Brasil e o Mundo encontram-se com
a “gravíssima questão de ordem pública”, a videoconferência se tornou o meio viável
e aceitável para da continuidade a prestação jurisdicional.
4. O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OS DESAFIOS EM FAZER AUDIÊNCIAS POR
VIDEOCONFERENCIA DURANTE A PANDEMIA
Em decorrência desse momento de crise vivenciado pela Pandemia Covid19
e publicação da Resolução 313/2020 do CNJ, há questionamentos de como ficará a
suspensão dos prazos e se tal medida poderá trazer possíveis consequências
processuais.
A priori, a mesma resolução que trouxe a suspensão dos prazos no seu art.
5°, parágrafo único, também apresentou soluções para dar continuidade à prestação
jurisdicional, nos moldes do art. 6° da Resolução 313/2020, que diz que: “Os tribunais
poderão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores
para realização de expedientes internos, como elaboração de decisões e sentenças,
minutas, sessões virtuais e atividades administrativas. ” (BRASIL, 2020)
Nota-se que no caput do artigo 6° da Resolução 313/2020, traz a previsão
legal de continuidade da prestação jurisdicional por meio remoto, ou seja, não
impossibilitando o prosseguimento do processo, entretanto, essa possibilidade de
trabalho remoto para continuidade dos atos processuais se daria de forma virtual, a
qual tem que serem analisados alguns fatores importantes quando se trata de
plataformas on-line, neste sentido, Marcelo Almeida e Adriano Pinto (2020) aduz que:
[...] que o uso de meio virtuais sofre com a oscilação de conexão
da internet e disponibilidade de um número maior de
servidores capazes de atender a demanda por meio de
aparelho telefônico ou acesso aos endereços eletrônicos, além
de, em vários casos, depender de atos voluntários de partes
para pratica de atos referentes aos seus ônus processuais,
renunciando a suspensão do prazo, conforme o exemplo dado
em relação ao momento de defesa do réu [...]
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A adoção dos meios tecnológicos se deu em caráter de urgência para atender
políticas publicas referente a saúde e assistência social nesse momento de crise, ou
seja, a suspensão temporária do prazo processual por motivo de força maior, até
pendurar o evento (art. 313, inciso IV, CPC). Se força maior é todo evento inevitável
que independa da vontade humana, podemos enquadrar a pandemia covid19 como
força maior, tornando-se apta para ensejar a suspensão de todos os processos
judiciais do país e levando a adaptação e integração de um “Novo Normal” no
cenário das audiências brasileiras, essencialmente em sede de processo civil.
Na Resolução 313/2020 do CNJ no seu artigo 7º e incisos I ao IV, aborda as
observações quanto à adequação dos meios tecnológicos para realização das
audiências e atos processuais por meio de videoconferência, de modo a garantir
igualdade e condições a todos os participantes. Promovendo-se assim, transparência
e permitindo a condução do processo entre as partes de forma a não lhe causar
prejuízo.
Mas na integração dessa nova forma de se fazer audiência, não se pode
afastar o Princípio da Publicidade que é um mecanismo de proteção do Poder
Judiciário no que tange “o sigilo judicial” que deve evitar também a utilização
midiática de atos judiciais para campanhas punitivista midiáticas que tendem a atacar
o acusado e também outros sujeitos envolvidos no processo atingindo a sua
dignidade.
No dia 04 de novembro de 2020, o Jornal O Estado de S. Paulo publicou a
integra da audiência online do processo de estrupo de vulnerável apresentado pela

influencer Mariana Ferreira Borge contra o empresário André Aranha. Audiência essa
que deveria ocorrer em segredo de justiça por se tratar da intimidade da influencer,
porém não foi isso que aconteceu e o caso ganhou grande repercussão na mídia
após o veículo The Intercept afirmar que o juiz havia aceitado a tese de "estupro
culposo" contra André, expressão essa que não aparece em nenhum momento nos
autos. Vejamos a fala do Juiz:
Na sentença, o juiz determinou que, como não foi possível
determinar a vulnerabilidade da vítima (já que os exames
toxicológicos mostraram que ela não estava alcoolizada nem
drogada), e como não existe "estupro culposo", valeria o
princípio in dubio pro reo. Aranha foi absolvido. (Consultor
Jurídico, 2020, on-line)
Todavia o princípio da publicidade não foi respeitado e trouxe a público uma
audiência que gerou grande humilhação e constrangimento a ofendida, Mariana, o
que teve como decorrência a instauração de procedimento por parte do CNJ com
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vistas a investigar se houve falha na atuação do juiz Rudson Marcos, por não ter
impedido o advogado de humilhar a ofendida no processo.
A inação dos sujeitos processuais causou uma comoção pública após a
divulgação de parte da audiência realizada de forma virtual.
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É indiscutível que as campanhas midiáticas podem provocar desconfiança
sobre o resultado do julgamento, gerando uma insegurança do cidadão na
integridade do poder judiciário para que este possa desenvolver, com as devidas
garantias, sua função, que é essencial para a sociedade democrática. (FIGUEIREDO,
2020, on-line)
Assim, com essa modalidade remota, surgem inúmeros desafios a serem
enfrentados, desde dificuldades com conexão à rede de internet, bem como o
atendimento as exceções ao princípio da publicidade no que se refere a garantia do
sigilo das audiências.
4.1 DAS AUDIÊNCIAS
O atual cenário vivenciado pelo Brasil em decorrência da Pandemia Covid19, como no resto do mundo, alterou todas as relações sociais, pessoais e
profissionais, em que se necessitava de aglomeração de pessoas, sendo decretado o
estado de calamidade pública e o isolamento social, medidas adotadas para conter
a curva de propagação do novo Corona vírus. Ocorre que o isolamento social
transformou a rotina do sistema de justiça como um todo, exigindo que alterações
tecnológicas antes vistas em perspectiva tivessem que ser adotadas com maior
velocidade. As audiências judiciais passaram a ser realizada de forma online para
evitar aglomeração e a consequente propagação do vírus.
Em 03 de março de 2020, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Tocantins regulamentou através da portaria-conjunta Nº 001, a adoção de medidas
temporária de prevenção ao contágio pelo novo Corona vírus (Covid-19).
Ao seu turno, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando meios de dar
continuidade a prestação jurisdicional e evitar acúmulos e atrasos nos processos em
cursos, adotou também diversas medidas para aprimorar o atendimento a distância.
É o caso de algumas modalidades de audiências, que passaram a ocorrer em
plataformas online através do sistema Cisco Webex - ferramenta utilizada para tais
audiências. É uma inovação necessária para situação atual enquanto durar o período
considerado a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde.
(SOARES E ALVES, 2020)
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A plataforma Cisco Webex foi adotada pelo judiciário em decorrência do
distanciamento social, tendo por objetivo principal a retomada das audiências sem
contato direito conforme anunciado pela a portaria Nº 61 de 31 de março de 2020.
A plataforma será o canal oficial para realização das audiências por videoconferência,
de modo que:
O Juiz, Ministério Público e o Defensor Público participaram de
suas residências. O réu será ouvido na unidade prisional onde
se encontra acautela, não havendo sequer deslocamento do
mesmo para as salas de videoconferência, as testemunhas
serão ouvidas nas unidades de policias em que servem que
todos possam acessar a plataforma virtual, podendo ser
acessada também por aparelhos de telefone celular [...]
(BRASIL, 2020)
Segundo levantamento realizado no portal do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, no período entre 1º de abril e 30 de outubro de 2020, o Judiciário da
Capital Palmas julgou 22.833 mil processos, considerando o 2ºgrau, um aumento
significativo em comparativo com o mesmo período do ano passado, em que foram
realizadas 21.985 mil Atos Processuais em seção de julgamento.
Além do levantamento realizado através do portal do Poder Judiciário, a
Coordenadoria de Gestão Estatística e Projetos Assessorias de Estatística (CogesTJTO) publicou uma apuração realizada entre 23 de março e 17 de julho de 2020, em
que destacou “a amostra destaca que o Tribunal de Justiça do Tocantins alcançou a
marca de 425.406 atos judiciais nesse intervalo de tempo” (MEIO JURÍDICO, 2020,
on-line). Os resultados positivos alçados representam uma aceitação considerável da
plataforma online e um entendimento de que mesmo forma remota é possível dar
prosseguimentos nas audiências de forma efetiva.
Segunda a coordenadora das Defensorias da Capital (CE), Sulamita Alves
Teixeira, o período enfrentado não está sendo fácil, e se faz necessário a adequação
e adoção de novos métodos de andamento processual. “Tanto os assistidos, quanto
defensores e juízes estão experimentado essa nova vivência que traz o rompimento
da ideia de que o andamento da demanda exige a presença. É uma inovação
necessária para a situação atual, para que não crie um acúmulo e, consequentemente,
maior demora para resolução dos casos [..]” (ASCOM/DPE-CE, 2020). Muitas dessas
rotinas vêm sendo chamada de o “Novo Normal”, pois está cada dia mais se tonando
parte das rotinas dos magistrados.
Assim, as audiências em plataformas virtuais representam uma opção
relevante e necessária durante esse período de crise do sistema judiciário brasileiro
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em decorrência da Pandemia Covid-19. Os desafios a serem enfrentados nessa nova
modalidade de se fazer audiência causa preocupação, pois se faz necessário a adoção
de ferramentas tecnológicas para continuidade da análise processual, ao mesmo
tempo que garanta a publicidade das audiências e os direitos dos participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As videoconferências são uma forma de utilização da tecnologia para
permitir que se realizem atos processuais mantendo cada indivíduo em seu ambiente
próprio, mas mantendo a interação entre eles em uma “sala virtual”. Essa audiência
permite a transmissão em tempo real das audiências com a utilização de
equipamentos do poder público, para o judiciário, o ministério público e defensorias,
bem como policiais envolvidos como testemunhas, e particulares, no caso de
escritórios de advocacia.
A realização de audiências pelo meio virtual possibilitou que os processos
não cessassem em razão da pandemia do Covid19, garantindo a duração razoável
do processo, e a prestação jurisdicional, redundando, como se viu posteriormente,
também em economia para o poder público com essa modalidade de tecnologia.
Apontar a importância de local específico para realização dessas audiências,
com ferramentas práticas para realização da mesma em meio remoto, uma vez que,
todo ato realizado por videoconferência está sob a responsabilidade do poder
judiciário no exercício de sua oficialidade. Muito diferente do que vem sendo
realizado no período de pandemia.
Observa-se então, que as audiências de formas virtuais são viáveis ao sistema
judiciário nesse período, desde que tal prática não favoreça a exclusão dos menos
favorecidos e perdas dos direitos, por problemas como falta de internet, de mídia ou
até mesmo de condições de participação. Tais fatores tem que ser analisado para
que venha cumprir a finalidades dos atos e garantia o direito de todos.
No âmbito do processo penal as audiências são extremamente necessárias
para que se possa dar a prestação jurisdicional no devido tempo, evitando assim
prisões cautelares por prazos abusivos e ainda o arrastamento de casos penais, o que
pode vir tanto a violar direitos e garantias individuais quanto trazer insegurança à
sociedade, quanto a não conclusão de crimes na sociedade brasileira.
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MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS: PILARES PARA O IMINENTE JULGAMENTO
DA ADI Nº 5.941/DF
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MARIANA FURTADO GUIMARÃES
Resumo: O objeto de estudo do presente trabalho são as medidas executivas
atípicas, que decorrem do poder geral de efetivação fundamentado nos artigos 139,
IV, 297, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, caput
e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil, que também constituem o objeto
submetido ao controle de constitucionalidade na ADI nº 5.941/DF e encontra-se na
iminência de ser julgada pelo STF. De forma expositiva, busca-se apresentar os
conceitos basilares da Ação Direta de Inconstitucionalidade, precipuamente, os
efeitos da decisão proferida neste tipo de controle concentrado de
constitucionalidade. Além disso, expõe-se as noções acerca das medidas executivas,
com foco naquelas não tipificadas em lei, tais como o cancelamento de cartões de
crédito, apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de
dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público,
proibição de participação em licitação pública, dentre outras. Em razão das normas
abertas dos dispositivos do CPC que autorizam a adoção das providências atípicas e,
portanto, dão margem para o subjetivismo judicial - o que também atrai eventuais
arbitrariedades do juiz -, o estudo permite compreender alguma das divergências no
campo doutrinário. Malgrado as críticas que rondam as decisões judiciais que
preveem medidas executivas atípicas em caso de descumprimento da ordem, é
essencial sopesar as normas constitucionais em conflito, sem perder de vista os
direitos fundamentais à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo,
previstos nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CR/88, respectivamente. Para isso,
será exposta a técnica de ponderação desenvolvida por Robert Alexy, instrumento
indispensável para análise constitucional das normas em conflito que permitirá
construir os pilares para a aplicação das medidas executivas atípicas, quais sejam,
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, dando luz ao
julgamento da ADI nº 5.941/DF. Ao final, será possível concluir se boa ou má escolha
fará o STF ao avaliar se os artigos da lei processual civil que fundamentam a aplicação
das medidas executivas atípicas estão ou não de acordo com a Constituição.
Palavras-chave: Medidas executivas atípicas. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Técnica de ponderação. Proporcionalidade. Código de Processo Civil de 2015.
Sumário: 1. Introdução. 2. Breves considerações sobre o controle de
constitucionalidade em ADI. 3. Medidas executivas atípicas: noções basilares e
objetivos. 4. ADI nº 5.941/DF e as normas fundamentais em conflito. 5. Possível
solução: técnica de ponderação no caso concreto. 6. Considerações finais.
216

www.conteudojuridico.com.br

1. INTRODUÇÃO
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Na medida em que se garante o acesso ao Poder Judiciário quando houver
ameaça ou lesão a direito, é fundamental que tal garantia venha acompanhada de
efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Por outro lado, também não se
pode perder de vista que, num Estado Democrático de Direito, direitos individuais
não podem ficar ao alvitre do agente público, sobretudo, em se tratando de norma
fundamental do Estado, a exemplo da dignidade da pessoa humana. Conciliar
normas garantistas sempre será, portanto, um desafio do julgador.
Nesse diapasão, o primeiro parágrafo da exposição de motivos do Código de
Processo Civil de 2015 evidencia os anseios do legislador de criar um sistema
processual que, além de constitucionalizar o processo, proporcionasse efetividade e
celeridade. É nesse contexto que se inserem as medidas executivas: busca-se
outorgar, ao magistrado, instrumento capaz de atribuir força às decisões exaradas e,
assim, impelir o destinatário ao devido cumprimento das ordens judiciais.
Não demorou muito - dois anos e cinquenta e quatro dias, mais precisamente
- para que alguns artigos do CPC/15 fossem submetidos ao controle de
constitucionalidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 11/05/2018, distribuiu-se
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que tramita perante o STF sob o nº 5.941,
tendo por objeto a declaração de nulidade, sem redução de texto, dos arts. 139, IV9,
29710, 380, parágrafo único11, 400, parágrafo único12, 403, parágrafo único13, 536,
caput e §1º14 e 77315 do CPC, os quais estabelecem o fundamento jurídico para o
magistrado se valer das medidas executivas atípicas.

9

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
10
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
11
Art. 380. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de
multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.
12
Art. 400.Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
13
Art. 403. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão,
requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência,
pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar a efetivação da decisão.
14
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao
disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão,
a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso
necessário, requisitar o auxílio de força policial.
15
Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da
ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o
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Apesar da questão ainda estar submetida à julgamento, o presente trabalho
busca traçar as diretrizes normativas, baseadas em regras e princípios, que orientam
a discussão acerca da análise constitucional dos dispositivos legais mencionados.
Inicialmente, busca-se apresentar conceitos basilares sobre o controle de
constitucionalidade brasileiro, tendo em vista o procedimento e os efeitos erga
omnes e vinculativos de uma decisão proferida em ação direta de
inconstitucionalidade, disciplinada pela Lei nº 9.868 de 1999. Construído o alicerce
sobre o controle de constitucionalidade, serão expostas noções fundamentais acerca
das medidas executivas atípicas e seus fundamentos jurídicos. Em seguida, busca-se
apresentar e sopesar as normas constitucionais postas em conflito na ADI nº 5.941.
Assim, ao final, será possível concluir se boa ou má escolha fará o STF ao decidir pela
compatibilidade (ou incompatibilidade) das normas processuais referentes às
medidas executivas atípicas com a Constituição da República de 1988.
2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
EM ADI
Para que as leis e os atos normativos estejam em conformidade com a
constituição é necessário o respeito em seus aspectos formal e material. No primeiro,
impõe-se a observância ao modo de produção da lei, que deve seguir a forma de
elaboração definida na constituição. O aspecto material, por sua vez, diz respeito ao
conteúdo da lei, que deve ser fiel aos parâmetros estabelecidos pelas normas e
princípios constitucionais16.
Uma lei em vigor goza da denominada presunção de constitucionalidade, que
pode ser compreendida como uma conjectura ou suposição de respeito, em seus
aspectos formal e material, às normas constitucionais. Da presunção de
constitucionalidade das leis decorre o dever de seu cumprimento, até que seja
declarada inconstitucional, considerando que (a) são elaboradas pelo povo, por meio
de seus representantes e; (b) passaram por um processo legislativo e foram
aprovadas, preservando a segurança jurídica17.
juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a
confidencialidade.
16
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1996, p.
956-957.
17
Alexandre Foch Arigony discorre sobre a origem da presunção de constitucionalidade das leis: “A formulação
clássica da presunção de constitucionalidade se deve ao autor americano James Bradley Thayer, em seu texto
The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law, no qual sustentou a necessidade de uma
postura de extrema autocontenção por parte dos magistrados no exercício do controle de constitucionalidade.
Segundo o autor, somente em caso de evidente inconstitucionalidade de uma lei (clear mistake), em que o vício
possa ser afirmado além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), de forma consistente, é que
podem os tribunais invalidá-la. Outra concepção tradicional é a da verificação da racionalidade ou da
razoabilidade da norma, defendida inicialmente pelo Justice John Marshall. Segundo esta compreensão, se
houver dúvidas sobre a racionalidade ou a razoabilidade, o magistrado deve presumir constitucional a norma.
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Apesar da rigidez da Constituição de 1988, que prevê um procedimento
solene para alteração do texto constitucional18, o próprio sistema prevê instrumentos
de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, como a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Direta de Constitucionalidade (ADC),
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)19. A ADI - que interessa ao presente estudo
-, é normatizada pelo art. 103 da CR/8820 e, no plano infraconstitucional, pela Lei nº
9.868 de 10 de novembro de 1999, sendo o seu conhecimento e julgamento de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Os legitimados para a
propositura da ADI estão elencados no caput do já citado art. 103 da CR/88 e no
caput do art. 2º da Lei nº 9.868/9921, que visam a declaração de inconstitucionalidade,
pelo STF, da lei ou ato normativo questionado.
A decisão definitiva de mérito proferida na ADI, nos termos do art. 102, §2º,
produz eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, relativamente
aos demais órgãos do Judiciário e à administração pública direta e indireta, em
CR/8822,

Assim, sendo a Constituição um documento jurídico aberto, que admite diversas interpretações, não deve o
intérprete invalidar normas que estejam dentro da margem de apreciação dos Poderes Legislativo e Executivo.”
ARIGONY, Alexandre Foch. A presunção de constitucionalidade das leis regulatórias e econômicas na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dissertação (Mestrado em Direito). Rio de Janeiro: Fundação
Getulio Vargas, 2019, p. 26.
18
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das
Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros. § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de
defesa ou de estado de sítio. § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. §
3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com
o respectivo número de ordem. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV
- os direitos e garantias individuais. § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
19
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 149.
20
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I
- o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV a Mesa
de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do
Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade
de classe de âmbito nacional.
21
Art. 2º Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do
Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou a Mesa da
Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal; VI o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido
político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.
22
Art. 102. § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
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âmbito federal, estadual e municipal. Por fim, as decisões em sede de ADI - sobretudo
em controle concentrado de constitucionalidade - retroagem, em regra, à data em
que a norma declarada inconstitucional ingressou no ordenamento jurídico,
produzindo, portanto, efeitos ex tunc. Todavia, o art. 27 da Lei nº 9.868/9923 prevê
que, em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os
efeitos da declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em
julgado ou de outro momento que venha a ser fixado24.
Sob este cenário da ADI, não se pode perder de vista o enorme impacto da
decisão a ser proferida na ADI nº 5.941/DF. Além das incontáveis decisões já
proferidas pelo Judiciário que determinam a aplicação de medidas coercitivas,
indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão de carteira nacional de
habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a
proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em
licitação pública, é inevitável que eventual acolhimento da ação ensejará severa
interferência no índice de descumprimento das ordens judiciais.
3. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS: NOÇÕES BASILARES E OBJETIVOS
O conceito de justiça não pode ser compreendido apenas em seu aspecto de
dizer o direito. Além de dizer, isto é, reconhecer a titularidade, é necessário entregar,
tornar disponível a sua fruição. É nesse contexto que se enquadra o conceito de
efetividade processual, que pode ser definido, segundo Marconi D'arce, como sendo
“a capacidade que o processo tem de assegurar o objetivo a que se propõe”25. Daí a
necessidade de se construir um sistema processual capaz de tutelar, de forma efetiva,
os bens jurídicos protegidos, que também evoluem sobremaneira na sociedade
moderna.
23

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
24
Jorge Miranda ensina que “assim sucede por dois motivos essenciais: por a Constituição (ou a lei) como
fundamento de validade, como base de força intrínseca da norma em causa, dever prevalecer incondicionalmente
desde o momento em que esta é emitida ou em que ocorre a contradição ou a desconformidade, e não apenas
desde o instante em que a contradição é reconhecida; por a mera eficácia futura da declaração poder acarretar
diferenças de tratamento das pessoas, e dos casos sob o império do mesmo princípio ou preceito constitucional,
uns sujeitos ao seu comando e outros (os considerados antes da declaração de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade) subordinados ao sentido da norma inconstitucional ou ilegal, ao sentido de uma norma
juridicamente inválida.”. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra
Editora, 2008. t. VI: Inconstitucionalidade e garantia da Constituição, p. 285.
25
D`ARCE, Marconi. A aplicação dos meios coercitivos do NCPC nos processos de execução à luz do
princípio da efetividade. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI253273,31047A+aplicacao+dos+meios+coercitivos+do+NCPC+nos+processos+de+execucao+a. Acesso em: 20 de janeiro de
2020.
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Em se tratando de ação de execução autônoma (lastreada por título executivo
extrajudicial26) e de fase de cumprimento de sentença (decorrente de decisão judicial
com força executiva27) nas quais ambas pressupõem o prévio inadimplemento da
obrigação, há ainda mais necessidade de se estabelecer uma jurisdição forte28, uma
vez que já há o prévio reconhecimento do direito líquido, certo e exigível. Nestes
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26

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture
e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento
particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo
Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por
conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou
outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;
VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de
aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão
de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente
aos créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de
condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que
documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores
de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em
lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
27
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste
Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia,
de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; III - a
decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; IV - o formal e a certidão de
partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou
universal; V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido
aprovados por decisão judicial; VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; VII - a sentença
arbitral; VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; IX - a decisão interlocutória
estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça; X - (VETADO).
28
Sobre a panorama de transição da lei processual civil, comentam Geisa de Assis Rodrigues e Robério Nunes
dos Anjos Filho: “Desde a década de oitenta, iniciativas legislativas vêm sendo adotadas para aprimorar a
disciplina processual civil, algumas voltadas a ensejar uma melhor cognição das pequenas causas (Lei n.
7.444/1984, Lei n. 9.099/1995, Lei n. 10.259/2001) e dos conflitos coletivos (Lei n. 7.347/1985, Lei n.
7.853/1989, Lei n. 7.913/1989, Lei n. 8.069/1990, Lei n. 8.078/1990, Lei n. 10.741/2003), outras alterando
regras da tramitação processual em geral (...). Estas últimas ficaram conhecidas como “minirreformas” do
Código de Processo Civil de 1973, com vistas, principalmente, a adaptá-lo às novas demandas de efetividade
do processo, partindo do pressuposto da adequação das linhas mestras do Código e da maior facilidade da
tramitação das mudanças por meio de leis esparsas. Não se pode olvidar, outrossim, o advento da Constituição
de 1988, que inaugurou um Estado Democrático de Direito com um nítido compromisso com o acesso à justiça,
ampliando o rol dos direitos fundamentais, explicitando a importância da cláusula do devido processo legal e
dos princípios processuais a ela correlatos e fortalecendo as instituições do sistema judicial, como o Poder
Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a advocacia pública e privada. Diante desse panorama,
ficaram evidentes as insuficiências do processo civil tradicional em responder aos desafios de um processo justo
e célere tanto para o julgamento dos processos individuais, independentemente do valor da causa, quanto para
os processos coletivos. (...) À evidência, todos os reclamos ditados pelo novo contexto constitucional e social
bem como a fragilização sistêmica do Código de Processo Civil em virtude dos câmbios pontuais aos quais foi
submetido motivaram a Comissão do Senado, presidida pelo Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais, professor e então ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, a elaborar um novo Código
(...).”. RODRIGUES, Geisa de Assis e ANJOS FILHO, Robério Nunes (org). Reflexões sobre o novo Código
de Processo Civil. v. II. Brasília: ESMPU, 2016, p. 7-8.
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casos, é evidente que o exequente tem “preeminência” enquanto o executado
permanece em “estado de sujeição”, conforme ensina Alfredo Buzaid29.
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Atento a essa carência de entregar, ao seu titular, o direito já estabelecido, ao
criar um novo sistema normativo processual que impedisse a infindável utilização de
manobras protelatórias, CPC/15 armou o juiz da execução de poderes indispensáveis
à realização da atividade executiva, nas palavras do processualista mineiro Humberto
Theodoro Júnior30. Nessa esteira, o inciso IV do art. 139 do CPC confere ao
magistrado o poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária ”.
Conforme enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de
magistrados (ENFAM), o inciso consagra o “poder geral de efetivação”:
48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de
efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive
no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de
execução baseado em títulos extrajudiciais.31
Não somente o inciso IV do art. 139 do CPC, mas também os artigos 297, 380,
parágrafo único, 400, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773,
todos do mesmo diploma processual, também conferem o referido poder do juiz de
adotar medidas que (re)forçam o cumprimento de suas decisões.
Criou-se, portanto, um sistema misto de execução32, que permite a adoção de
medidas típicas (expressamente previstas em lei33), bem como autoriza, ao
magistrado, determinar providências não tipificadas na lei processual34. É válido
ressaltar que a previsão legal para adoção de medidas executivas atípicas não é
29

BUZAID, Alfredo. Exposição de Motivos do CPC/1973, n. 18.
THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. III. 49. ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2016, p. 243.
31
Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de magistrados. O Poder Judiciário e o novo código de
processo civil. Disponível em: https://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOSVERS%c3%83O-DEFINITIVA-.pdf. Acesso em: 26/03/2020.
32
GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 26.
33
Muitas das medidas típicas encontram-se previstas nos artigos 831 a 903 do CPC.
34
Luiz Dellore exemplifica: “Medidas como (i) restrição ao direito de dirigir, (ii) apreensão de passaporte, (iii)
cancelamento de cartões de crédito e (iv) vedação de obtenção de novos empréstimos se não vinculados ao
pagamento do débito exequendo, dentre outras restrições que deverão ser observadas a cada caso, são permitidas
pelo sistema do NCPC e, em regra, não violam direitos fundamentais do devedor. E têm o condão de
fazer com que o executado que tem recursos, diante dessas medidas coercitivas, pague o débito, trazendo sucesso
à satisfação do crédito.”. DELLORE, Luiz. Atipicidade de medidas executivas já é realidade. Disponível em:
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ncpc-atipicidade-demedidas-executivas-ja-e-realidade-17042017. Acesso em: 25 de Janeiro de 2020.
30
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exclusiva dos citados dispositivos do CPC. O ordenamento jurídico brasileiro já conta,
em outros diplomas normativos, com as medidas atípicas para o cumprimento de
decisões judiciais, a exemplo do art. 84, §5º do Código de Defesa do Consumidor 35 e
dos artigos 95 e 96 da Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011)36.
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Em que pesem os artigos do CPC que fundamentam a aplicação das medidas
executivas atípicas estarem em pleno vigor no ordenamento jurídico e, portanto,
gozarem da presunção de constitucionalidade, não há óbice para que se submetam
ao controle repressivo de constitucionalidade. Nesse diapasão, atualmente,
encontra-se sub judice perante o STF a ADI nº 5.941/DF, que põe em xeque a
constitucionalidade das medidas executivas atípicas consistentes na apreensão de
Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de
passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de
participação em licitação pública em razão da possível antinomia com normas
fundamentais da Constituição de 1988.
4. ADI Nº 5.941/DF E AS NORMAS FUNDAMENTAIS EM CONFLITO
A discussão acerca da inconstitucionalidade material dos dispositivos do CPC
que autorizam a adoção de medidas executivas atípicas para o cumprimento de
decisões judiciais não é em vão. Todos os dias são proferidas decisões judiciais que
impõem medidas atípicas em caso de eventual descumprimento da ordem
determinada, seja por meio de apreensão de CNH, apreensão de passaporte,
cancelamento de cartões de crédito, proibição de participação em licitação pública,
enfim, inúmeras medidas não previstas em lei.
Por conseguinte, o Partido dos Trabalhadores distribuiu, no dia 11 de maio de
2018, Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramita sob o nº 5.941/DF e
encontra-se pendente de julgamento pelo STF, tendo por objeto a declaração de
nulidade, sem redução de texto, dos arts. 139, IV, 297, 380, parágrafo único, 400,
parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773 do CPC. Como

35

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a
tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento. § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá
o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas,
desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. (destaques
acrescidos).
36
Art. 95. Na execução que tenha por objeto, além da cobrança de multa, o cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer, o Juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou determinará providências que assegurem
o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Art. 96. A execução será feita por todos os meios,
inclusive mediante intervenção na empresa, quando necessária. (destaques acrescidos).

223

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

parâmetro de controle, o partido autor indicou os artigos 1º, III37; 5º, II, XV e LIV38;
37, I e XXI39; 173, § 3º40; e 175, caput41, da Constituição Federal que consagram, em
síntese, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito de liberdade de
locomoção, os princípios da legalidade, da livre concorrência nas licitações públicas
e do devido processo legal. Além da declaração de inconstitucionalidade, o partido
visa “rechaçar, como possíveis medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias

oriundas da aplicação daqueles dispositivos, a apreensão de carteira nacional de
habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a
proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em
licitação pública”42.

Atento à relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem
social e a segurança jurídica, o Ministro Relator Luiz Fux determinou a adoção do rito
previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/9943, o qual estabelece que, após a prestação das
informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e
do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, o
processo seja submetido diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar
definitivamente a ação.

37

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da
pessoa humana;
38
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: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei; XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal;
39
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; XXI - ressalvados
os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
40
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei. § 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a
sociedade.
41
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
42
Item 162 da petição inicial apresentada pelo Partido dos Trabalhadores na ADI nº 5.941/DF.
43
Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial
significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de
dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente,
no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar
definitivamente a ação.
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A doutrina não caminha de mãos dadas quando o assunto é
constitucionalidade das medidas executivas atípicas. Fábio Lima Quintas sinaliza a
necessidade de um sistema executivo coerente com os demais referenciais
normativos:
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Em verdade, a adequada compreensão e aplicação desse
propalado poder geral de efetivação não pode depender
apenas da criatividade das partes e dos magistrados a respeito
das possibilidades semânticas compreendidas na expressão
“medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial”. Esse texto deve dialogar com outros
referenciais normativos, para fixar os contornos da
responsabilidade patrimonial e pessoal do devedor e das
razões para tanto. Sendo ínsita ao ordenamento jurídico a ideia
de coerência e integridade, cabe conferir unidade e harmonia
aos modos de exercício do poder estatal de execução,
sobretudo no contexto de que “o poder geral de efetivação”
passa a atribuir ao intérprete papel relevante nessa tarefa.44
Considerando a norma em aberto estampada pelo art. 139, IV do CPC, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery também já alertavam para o problema do
subjetivismo judicial ensejar arbitrariedades45. Parte da doutrina encabeçada pelo
processualista Araken de Assis posiciona-se pela inconstitucionalidade do art. 139,
IV, CPC quando aplicado para restringir direitos e relativizar o princípio da
responsabilidade patrimonial46:

44

QUINTAS, Fábio Lima. É preciso equilibrar meios de coerção ao executar obrigações pecuniárias.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-fev-18/observatorio-constitucional-preciso-equilibrar-meioscoercao-executar-obrigacoes-pecuniarias. Acesso em: 23 de março de 2020.
45
“A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os
auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a
emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo no-lo diz,
pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação
processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do
poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é
a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é amplo.”. NERY JR., Nelson;
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 636-637.
46
Em outra oportunidade, durante evento ocorrido em 18 de abril de 2018, o processualista ainda declarou: “É
evidentemente inconstitucional diante do princípio da dignidade da pessoa humana tirar o passaporte, carteira
de habilitação. Que que tem isso com dívidas? Não tem absolutamente nada. Não é a correlação instrumental
entre o objetivo da execução e o meio empregado. Isso é simples vingança, simples punição.”. ASSIS, Araken.
Professor Araken de Assis afirma ser totalmente contrário aos poderes executórios atípicos. Disponível
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Razões políticas de relevo recomendam a tipicidade desses
meios executivos. O fundamento constitucional é claro:
ninguém pode ser privado da sua liberdade e de seus bens,
reza o artigo 5, LIV, da CF/88, sem o devido processo legal.
Entende-se por tipicidade do meio executório a sua previsão
em lei em sentido formal. Por conseguinte, não é dado ao
órgão judiciário: (a) criar meio executório não previsto em lei
formal e (b) empregar meio executório, conquanto legalmente
previsto, em desacordo com a correlação instrumental com
determinado bem. (...). Na verdade, a apreensão da carteira
nacional de habilitação, tornando ilícita a condução de veículos
automotores, bem como as medidas congêneres arroladas,
representa simples pena... A existência de dívidas insatisfeitas,
ou a execução forçada e infrutífera de créditos, não constitui
pretexto hábil para constranger o obrigado e o executado
através de medidas que, caso previstas expressis verbis,
incorreriam em grave violação ao princípio estruturante da
dignidade da pessoa humana e dificilmente subsistiriam
incólumes ao controle concentrado de constitucionalidade
pelo STF.47
Sob outro viés, em memorial submetido pelo Instituto Brasileiro de Direito
Processual nos autos da nº 5.941/DF, destacou-se que a aplicação de medidas
atípicas não enseja, necessariamente, sacrifício dos direitos fundamentais invocados,
não havendo violação ao núcleo central das garantias constitucionais, uma vez que
o direito de liberdade de locomoção, por exemplo, não pressupõe locomoção
motorizada ou viagem ao exterior. Alertou, o IBDP, que há outros direitos
fundamentais em jogo, ligados intrinsecamente às medidas atípicas: os direitos
fundamentais à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo,
previstos nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CR/88, respectivamente48.
5. POSSÍVEL SOLUÇÃO: TÉCNICA DE PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO
Parece claro, portanto, que o emprego de medidas atípicas gera,
inevitavelmente, conflito de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

em:
https://migalhas.uol.com.br/quentes/278711/professor-araken-de-assis-afirma-ser-totalmente-contrarioaos-poderes-executorios-atipicos. Acesso em: 26 de junho de 2020.
47
ASSIS, Araken. Cabimento e adequação dos meios executórios atípicos; in Talamini, Eduardo; Minami,
Marcos Youji (coordenadores). Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Juspodium, 2018, p. 127-131.
48
Memorial apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual na ADI nº 5.941/DF.
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Para solucionar o conflito, Maurício Pereira Doutor, em sua dissertação de mestrado,
traz à baila a teoria da técnica da ponderação desenvolvida por Robert Alexy:
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Portanto, se os direitos fundamentais têm, em sua maioria, a
natureza de princípios, e se os princípios “são mandamentos de
otimização em face das possibilidades jurídica e fáticas”, ou se
gozam de uma dimensão de peso ou importância, a técnica da
ponderação
augura,
precisamente,
esquadrinhar
metodologicamente as condições jurídicas e fáticas que
subjazem aos direitos em tensão visando a construir a regra do
caso. É por esse percurso que o juiz da execução conseguirá
avaliar se o emprego de uma medida executiva atípica importa
ou não restrição insuportável ao direito fundamental do
devedor.49
Neste prisma, é fundamental que se faça o sopesamento das regras
constitucionais em conflito, o que dependerá da análise, pelo magistrado, do caso
concreto. Considerando que as medidas atípicas também são fundamentadas por
direitos constitucionais, não há, por si, inconstitucionalidade. Pelo contrário: há o
reforço do direito fundamental de entregar, ao jurisdicionado, uma tutela efetiva em
tempo razoável de duração, em detrimento de outros direitos igualmente previstos
na Constituição.
É justamente nesse contexto que o magistrado deve aferir se, no caso
concreto, a aplicação das medidas atípicas guarda relação com a técnica da
proporcionalidade, em todas os seus três aspectos, quais sejam, adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
A primeira indagação do magistrado deve ser se a adoção de determinada
medida executiva atípica é adequada ao caso concreto. De nada adiantará, por
exemplo, suspender a carteira nacional de habilitação do executado que, de fato, não
possui bens. O adimplemento da obrigação continuará intacto. Da mesma forma,
não há razões para impedir o devedor de participar de licitações públicas se, na
prática, o executado sequer preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 8.666/93, a
exemplo da regularização fiscal. Conforme esclarece Maurício Pereira Doutor, “ uma

medida deferida pelo intérprete que importe intervenção em outro direito

49

DOUTOR, Maurício Pereira. Medidas executivas atípicas na execução por quantia certa: diretrizes e
limites de aplicação. Dissertação mestrado. Universidade Federal do Paraná: Curitiba, 2019, p. 42-43.
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fundamental não será adequada quando não contribuir de nenhum modo para a
obtenção do seu fim imediato”50.
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Se a resposta for positiva para a primeira indagação, deve-se verificar se a
providência adotada é necessária. Existindo outras medidas menos gravosas para se
alcançar a finalidade do adimplemento da obrigação (medidas típicas, por exemplo),
não parece necessário, constitucionalmente falando, limitar o direito de liberdade de
locomoção mediante a suspensão do direito de dirigir.
Finalmente, a análise do juiz diz respeito à proporcionalidade em sentido
estrito. Humberto Ávila conceitua o último exame a ser feito pelo magistrado:
O exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a
comparação entre a importância da realização do fim e a
intensidade da restrição aos direitos fundamentais. A pergunta
que deve ser formulada é a seguinte: O grau de importância da
promoção do fim justifica o grau de restrição causada aos
direitos fundamentais?51
Neste momento, as peculiaridades do caso concreto demandam ainda mais
atenção do magistrado. A valorização das consequências geradas pela limitação dos
direitos em conflito deve ser minuciosa às condições de cada caso. Até uma medida
executiva típica pode não ser proporcional em sentido estrito. Imagine a penhora de
veículos automotores, pelo sistema RENAJUD/RIJUD, em face de uma concessionária
de veículos; a penhora pelo CNIB (sistema que permite a constrição de bens imóveis
de qualquer natureza onde quer que se encontrem no território nacional) em
desfavor de uma construtora ou; ainda, a apreensão da CNH do executado que seja
motorista profissional. Nestes casos, a decisão judicial - e não a lei - estará eivada de
vício de constitucionalidade, cabendo ao devedor impugnar a decisão na via difusa.
Sendo assim, acredita-se que a técnica de ponderação desenvolvida por
Robert Alexy é instrumento vital para o julgamento da ADI nº 5.941/DF. A
ponderação das medidas atípicas a ser realizada in caso pelo magistrado foi,
inclusive, método sugerido pelo IBDP52 e pela Advocacia-Geral da União53 ao se
manifestarem pela improcedência dos pedidos da ADI nº 5.941/DF.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

50

DOUTOR, Maurício Pereira. Medidas executivas atípicas na execução por quantia certa...op. cit., p. 44.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. São
Paulo: Malheiros, 2016, p. 217-218.
52
Memorial apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual na ADI nº 5.941/DF.
53
Manifestação apresentada pela Advocacia-Geral da União na ADI nº 5.941/DF.
51
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O Código de Processo Civil de 2015, além de constitucionalizar o processo,
revela o anseio do legislador de proporcionar, aos jurisdicionados, sobretudo ao
exequente, uma tutela efetiva e célere de seus direitos já lastreados no título
executivo. Nesse contexto, as medidas executivas, especialmente as atípicas,
compõem importante poder atribuído ao magistrado na atividade satisfativa.
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A preocupação com o subjetivismo judicial que pode ensejar arbitrariedades
no processo culminou na submissão dos artigos do CPC que autorizam a adoção de
medidas executivas atípicas ao controle de constitucionalidade na ADI nº 5.941/DF,
que encontra-se na iminência de ser julgada pelo STF. O breve estudo sobre o
instituto da Ação Direta de Inconstitucionalidade, disciplinado pela Lei nº 9.868/99,
revela que grandes serão os impactos da decisão a ser proferida pela instância
superior com competência para dar a última palavra - e formação de precedente,
portanto - em matéria constitucional, nos termos do art. 102 da CR/88, quer sejam
julgados procedentes ou improcedentes os pedidos iniciais. O efeito erga omnes e
vinculante da decisão aos demais órgãos do Judiciário e à administração pública
direta e indireta, em âmbito federal, estadual e municipal revelam a relevância da
matéria e o seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, o que
já fora observado pelo Ministro Relator Luiz Fux ao determinar a adoção do rito
previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99.
A pesquisa realizada no presente trabalho revelou a existência de posição
divergente na doutrina em relação à (in)constitucionalidade dos dispositivos legais
do CPC questionados na ADI nº 5.941/DF. Na ADI, o pedido para declaração da
inconstitucionalidade dos artigos mencionados possui, como parâmetro, os artigos
1º, III; 5º, II, XV e LIV; 37, I e XXI; 173, § 3º; e 175, caput, da Constituição Federal que
consagram, em suma, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito de liberdade
de locomoção, os princípios da legalidade, da livre concorrência nas licitações
públicas e do devido processo legal.
A despeito da alegação de inconstitucionalidade, há outros direitos
fundamentais igualmente garantidos pela CR/88 que alicerçam a aplicação das
medidas executivas atípicas, como os direitos à tutela jurisdicional efetiva e à razoável
duração do processo, previstos nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CR/88,
respectivamente, o que demonstra a inexistência, a priori, de óbice para aplicação
das medidas não tipificadas em lei, mas, sim, a existência de colisão de normas
constitucionais. Nesse diapasão, a técnica de ponderação desenvolvida por Robert
Alexy é instrumento indispensável para a análise da constitucionalidade na ADI nº
5.941/DF. Este caminho atribui, ao magistrado, o dever de aferir se, em cada caso
concreto, a aplicação das medidas atípicas guarda relação com a técnica da
proporcionalidade, em todas os seus três aspectos, quais sejam, adequação,
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necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, que constituem importantes
pilares a serem observados pelo STF no iminente julgamento da ADI. Resta aguardar
ansiosamente, por ora, a avaliação da instância superior se os artigos da lei
processual civil que fundamentam a aplicação das medidas executivas atípicas estão
ou não de acordo com a Constituição.
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(Orientador)
RESUMO: O envelhecimento é um fator preocupante para a família, a sociedade e
para o Estado, carecendo cada vez mais de políticas públicas que atendam os idosos
em suas vulnerabilidades. O presente trabalho, descreve os direitos assistenciais aos
idosos, e para isso, inicia com sua conceituação, o que é importante para situar o
tempo em que deverá ser considerado o fator idoso, estuda ainda, os instrumentos
jurídicos que envolve o assunto, bem como analisa a evolução da legislação na busca
de melhorias no atendimento à população idosa e suas conquistas através das
políticas públicas adotadas, as quais devem atender às determinações constitucionais
e legislação específica, Estatuto do Idoso. Aborda a efetividade das políticas públicas,
dos programas assistenciais, do atendimento e acolhimento, e a quem cabe a
responsabilidade de criar políticas que viabilizem atendimento e proteção integral.
Mostra, através de jurisprudência, como decide o tribunal em relação às demandas
que surgem contrariando o que determina a legislação, pacificando a matéria, como
exemplo, o direito a lazer com menor custo e contratar assistência médica,
independentemente da idade etária. O estudo foi realizado através de pesquisas
bibliográficas em vasto material pertinente.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Políticas Públicas. Vulnerabilidade. Jurisprudência.
ABSTRACT: Aging is a worrying factor for the family, society and the State,
increasingly lacking public policies that serve the elderly in their vulnerabilities. The
present work describes the assistance rights for the elderly, and for that, it starts with
its conceptualization, which is important to situate the time in which the elderly factor
should be considered, it also studies the legal instruments that involve the subject,
as well as analyzes the evolution of legislation in the search for improvements in the
care of the elderly population and their achievements through the public policies
adopted, which must comply with constitutional determinations and specific
legislation, the Elderly Statute. It addresses the effectiveness of public policies,
assistance programs, care and reception, and who is responsible for creating policies
that enable comprehensive care and protection. It shows, through jurisprudence, how
the court decides in relation to the demands that arise contrary to what the law
determines, pacifying the matter, for example, the right to leisure at a lower cost and
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to hire medical assistance, regardless of age. The Study was carried out through
bibliographic searches in vast pertinent material.
KEYWORDS: Elderly. Public Policies. Vulnerability. Jurisprudence
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INTRODUÇÃO
É importante destacar inicialmente qual é o conceito de idoso trazido pelo
ordenamento jurídico, pelos organismos internacionais e doutrina brasileira, cujo
entendimento não é unanime, havendo definições entre a Constituição Federal,
Estatuto do Idoso e Organização das Nações Unidas, vale ressaltar que o Estatuto do
Idoso também traz a prioridade especial ao idoso maior de 80 anos. Além, do
conceito de idoso, será demonstrado quais são os instrumentos jurídicos voltados a
proteção do idoso, bem como, sua evolução.
O presente trabalho ousa buscar, através de pesquisas bibliográficas, estudar
as Políticas Públicas direcionadas aos idosos, como se consolidou no ordenamento
jurídico brasileiro, bem como, a evolução dos direitos assistenciais aos idosos,
considerando que o fenômeno do envelhecimento da população brasileira, é um
fator preocupante, sendo de suma importância para o atendimento dessa população,
as Políticas adotadas, que atendam ás normas Constitucionais e do Estatuto do Idoso.
O objetivo do estudo em tela, é apresentar as políticas públicas desenvolvidas
para o atendimento ao idoso, sua aplicação e eficácia nos estados brasileiros.
Pretende-se ainda verificar de que forma os estados e municípios se organizam para
o atendimento desse público que se encontra em constante processo de
crescimento, suas estratégias e ações reais de envolvimento social, bem como,
análise jurisprudencial quanto ao cumprimento das políticas públicas pelos órgãos
responsáveis.
1 HISTÓRICO SOBRE OS DIREITOS DOS IDOSOS NO BRASIL
1.1 Conceito de idoso
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O conceito de idoso, deve ser analisado de acordo a legislação em vigor,
considerando que há diferentes entendimentos em relação ao processo de
envelhecimento atualmente, porém, o conceito deve ser visto a luz dos dispositivos
legais, que se baseia na idade para definir o idoso.
Apesar da Constituição Federal, não trazer uma definição clara sobre o
conceito de idoso, visto que, em seus artigo 14, parágrafo 1°, inciso II, alínea “b”,
determina ser facultativo o voto para os maiores de 70 (setenta) anos, diferente
definição em relação ao artigo 40, parágrafo 1°, inciso II, que determina a
aposentadoria compulsória do servidor público com a idade de 70 (setenta) anos de
idade, e, em seus artigo 230, parágrafo 2°, garante a gratuidade do transporte para
os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, há outros dispositivos que definem
o idoso, como é o caso da para a Política Nacional do Idoso, Lei 8.842, de 4 de janeiro
de 1994, que define o idoso como sendo a pessoa maior de 60 (sessenta) anos de
idade, por sua vez, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de Outubro de 2003, considera
como idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e ainda,
assegura a prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, no tocante ao
atendimento preferencial em relação aos demais idosos, direito prevista na Lei
13.466, de 12 de julho de 2017.
Ainda, em se tratando de conceituação, há um conceito em nível mundial,
trazido pela Organização das Nações Unidas (ONU, 1982), por meio da Resolução
39/125, fazendo uma diferenciação nesse conceito em relação à idade, entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos Países desenvolvidos, são considerados
idosas, as pessoas com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, já em países em
desenvolvimento, os idosos, são os que contam com 60 (sessenta) anos ou mais.
De acordo com Berenice Dias, a palavra “velho”, é considerada politicamente
incorreta e dispõe de conteúdo ofensivo, e o uso da palavra idoso carrega uma
conotação pejorativa. Por isso, há uma série de expressões que tentam suavizar a
identificação das pessoas que deixaram de ter plena capacidade competitiva na
sociedade, tais como: terceira idade, melhor idade, adulto maduro, adulto maior e
outras, portanto, há um questionamento, afinal, com que idade uma pessoa se torna
idoso (2016, p.1.101).
1.2 Instrumentos Jurídicos de proteção aos direitos dos idosos
A proteção dos direitos dos idosos, está referenciado em diversos dispositivos
da legislação brasileira, o que se faz necessário, haja vista o crescente número desse
grupo de pessoas, que em sua maioria vive em situação não apropriada, e com isso,
vem a preocupação da sociedade e do estado em, promover meios de proteção e
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amparo, fazendo se cumprir com os direitos fundamentais: Direito a vida, a saúde,
lazer, proteção judicial, liberdade e emprego.
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A Constituição Federal de 1988, é o marco inicial de consagração da proteção
dos direitos fundamentais, destacando os direitos dos Idosos, contudo, vale ressaltar
que, os direitos fundamentais vêm referenciados na Declaração de Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948, esses dois Instrumentos Legais, têm extremo significado positivo na evolução
dos direitos fundamentais, e consequentemente, influência na criação de políticas
necessárias a proteção daqueles mais vulneráveis em suas especificidades.
São igualmente, importantes instrumentos de defesa dos direitos dos idosos,
embora não específicos, mas, trazem fortes dispositivos que dispõem sobre a
proteção desse grupo de indivíduos, como é o caso do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que prevê a proteção e prevenção de riscos, a
Política Nacional do Idoso, Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, regulamentada pelo
Decreto n° 1.948 de 1996 e ainda o atendimento prioritário introduzido pela Lei n°
10.048 de 8 de novembro de 2000. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1° de outubro
de 2003, se consolida como um poderoso instrumento específico de proteção e
defesa dos direitos dos idosos.
1.3 Evolução dos direitos do idoso no ordenamento jurídico brasileiro
A discussão sobre o processo de envelhecimento amplia-se e torna-se
essencial para a boa prática nos espaços institucionais. Apesar das grandes
conquistas, há uma grande variedade de ações que necessitam ser implementadas
de modo a garantir direitos ao sujeito que envelhece.
É de grande valia, para o bom entendimento das conquistas do direito do
idosos atuais, verificar a evolução desses direitos quanto às disposições nas
Constituições anteriores a Constituição Federal de 1988, carta Magna atual.
A Constituição de 1934 referia-se à velhice como uma etapa improdutiva que
merecia favor e apoiava a filantropia das instituições de caridade aos idosos. Somente
haveria direito se a pessoa tivesse sido inscrita na produção. Assim, os direitos da
pessoa idosa foram inscritos na Constituição de 1934 (art.121, item h) como direitos
trabalhistas, na implementação da previdência social “a favor da velhice”. Ao se tornar
improdutivo, na era industrial, o sujeito passava a ser considerado velho. Na
Constituição de 1937 (art. 137) reafirmava o seguro de velhice para o trabalhador. A
Constituição de 1946 (art. 157) dispunha sobre formulação de previdência “contra as
consequências da velhice” e a Constituição de 1967 estabelecia a previdência social
235

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

“nos casos de velhice” (art.158), os direitos previdenciários, era de caráter
contributivo (FALEIROS, 2007, p.40/41).
A Constituição Federal de 1988 representou o marco inicial para a definição
da Política Nacional do Idoso, pois traçou os direitos desse público e delimitou as
diretrizes a serem seguidas, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de
amparar os idosos. Em 1994, após a criação da Política Nacional do Idoso, fruto de
articulação entre vários órgãos do governo, as instituições de ensino superior
passaram a se adaptar às determinações legais, nas quais preveem a existência de
curso de Geriatria (especialidade que trata da saúde do idoso) e Gerontologia Social
(Ciência que estuda o envelhecimento) nas faculdades de Medicina do país. A Lei
Federal n° 8.842/1994, determinou a Política Nacional do Idoso e o Conselho
Nacional dos Direitos do Idoso, este último regulamentado pelo Decreto n° 5.109, de
17 de junho de 2004. A Lei Federal n° 10.048/2000, estabeleceu prioridade no
atendimento ao idoso maior de 65 anos, em bancos, órgãos públicos e
concessionárias de serviço público. O Estatuto do Idoso reduziu esta idade para 60
anos. A Lei 10.098/2000, estabeleceu critérios para a promoção da acessibilidade das
pessoas com mobilidade reduzida, incluindo os idosos. A Lei n° 10.173/2001, incluiu
as alíneas “a”, “b” e “c” no artigo 1.211 do Código de Processo Civil, estabelecendo
prioridade na tramitação de processos judiciais de idosos, maiores de 65 anos, em
qualquer instância. (MELO, 2017, p.16/17).
É relevante e importante, destacar o Código Penal, criado pelo Decreto-Lei
2.848 de 7 de dezembro de 1940, e que gradativamente foi alterado através de leis
posteriores, apresenta dispositivos direcionados as pessoas idosas, como exemplo, é
aplicada as circunstâncias atenuantes (art. 65, I), e redução dos prazos de prescrição
(art. 115), se o agente na data da sentença for maior de 70 (setenta) anos. São
diversos dispositivos dispostos no Código Penal, que serão aplicados em casos de
crimes cometidos contra a pessoa idosa. De acordo com o art. 121, § 4°, aumenta a
pena em 1/3, se o crime for cometido contra a pessoa maior de 60 (sessenta) anos;
O art. 133, § 3° penaliza o abandono de incapaz, e aumenta a pena em 1/3 caso a
vítima seja pessoa maior de 60 (sessenta) anos, bem como o art.244, prevê a
penalidade para quem deixar a pessoa maior de 60 (sessenta) anos em abandono
material.
Com o objetivo de proteger os direitos humanos, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948), dentre os seus 30 artigos, contempla um artigo direcionado
ao idoso (art.24), que dispõe: “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à
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segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos
de perda dos meios de subsistência em circunstancias fora de seu controle.
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Regulado pela Lei 10.741, de 1° de outubro de 203 – Estatuto do Idoso,
representa um marco legal para a consciência idosa no país, redefinindo o lugar das
pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, clamando por seus direitos e
reintegração na vida comunitária (art.1°). De acordo com o artigo 2°, o idoso goza de
todos os direitos fundamentais, inerentes a pessoa humana, e assegura as
oportunidades e facilidades que visam preservar a saúde física e mental, bem como
o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade
e dignidade.
Para Berenice Dias (2016, p.82), o Estatuto do Idoso constitui-se em um
microssistema e consagra uma série de prerrogativas e direitos às pessoas de mais
de 60 anos. Os maiores de 65 anos são merecedores de cuidados mais significativos.
Não se trata de um conjunto de regras de caráter programático, pois são normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais de aplicabilidade imediata.
Em relação ao Código Civil, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, é previsto
a prestação de alimentos aos idosos (arts.1.694 a 1710) e no Código de Processo Civil
de 2015, o artigo 1.048, a prioridade é para as pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos.
2 POLÍTICIAS PÚBLICAS
2.1 Conceito
O papel do Estado ao logo do tempo, vem sofrendo inúmeras transformações,
uma delas é promover a segurança pública no sentido de promover o bem-estar da
sociedade em geral através de políticas públicas que sejam efetivas no alcance de
seus objetivos, que são definidas como:
“(...) Políticas Públicas são um conjunto de ações e decisões do governo,
voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade (...)”.
De outra forma, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos
que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bemestar da sociedade e o interesse público. (LOPES, AMARAL, CALDAS, 2008, p. 5).
As Políticas Públicas voltadas aos Idosos, estão dispostas na Lei 8.842/94,
Política Nacional do Idoso que tem como finalidade, assegurar os direitos sociais do
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idoso, promovendo sua autonomia, integração e participação na sociedade, cujas
diretrizes estão dispostas em seu artigo 4° e incisos, como segue:
Art. 4° constituem diretrizes da política nacional do idoso:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

I-a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao
idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bemestar e o direito à vida;
II-o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em
geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para
todos;
III-o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;
IV-o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das
transformações e serem efetivadas através desta política;
V-as
diferenças
econômicas,
sociais,
regionais
e,
particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano
do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela
sociedade em geral. Na aplicação desta lei.
O envelhecimento é uma característica humana. Como assegura o art. 8° da
Lei 10.741/2003, o envelhecimento é, além disso, um direito personalíssimo. Ademais,
sua proteção é um direito social. Dessa forma, é obrigação da sociedade garantir a
efetivação desse direito de forma digna. Mas também é obrigação do Estado a
efetivação de políticas que contribuam para a garantia deles (BASTOS, 2019).
2.2 Políticas Públicas adotadas e sua evolução
Nos anos 70, em plena ditadura, segundo Nara Rodrigues (2005), o fato mais
importante foi a Lei n° 6.119/74, que instituiu a Renda Mensal Vitalícia, no valor de
50% do salário mínimo para maiores de 70 anos que houvessem contribuído, ao
menos um ano, para a Previdência. O INPS, em 1975, passou a apoiar os centros de
convivência. No final dos anos 70, as pessoas idosas começaram a se organizar em
associações, quando também o Ministério da Saúde se voltou para a questão. Em
1990 foi organizada a Confederação Brasileira de Aposentados (Cobap), que se
aplicou na luta pelo valor das aposentadorias, pelos direitos sociais e pela cidadania
da pessoa idosa (Apud Faleiros, 2007, p.42).
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A Lei Federal 11.551/2007, instituiu o Programa Disque Idoso, com a
finalidade de atendimento a denúncias de maus tratos e violência contra os idosos
com idade a partir de 60 anos.
Através do Decreto Presidencial de n° 7.037/2009, foi instituído o terceiro
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, o qual destaca em seus objetivos
estratégicos e ações programáticas, a questão da “valorização da pessoa idosa e
promoção de sua participação na sociedade”.
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Em 2010, criou-se o Fundo Nacional do Idoso por meio da Lei n° 12.213/2010,
regulamentado pela Resolução n° 07/2010, com o objetivo de financiar programas e
ações relacionadas à pessoa idosa, com vistas a assegurar seus direitos sociais e criar
condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade.
A Frente Nacional dos Prefeitos, assinou Termo de Cooperação em 2011, com
o objetivo de efetivação do PNDH-3, visando as ações que contemplam: A criação
de Conselhos Municipais de Direito do Idoso nos Municípios; Centros de Referência
de Direitos Humanos para o atendimento à população idosa nos municípios;
campanha de divulgação do Estatuto do Idoso e valorização da pessoa idosa;
mapeamento das boas experiências de políticas públicas relativas a pessoa idosa
junto aos municípios.
De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE/MG, divulgada no Manual de
Políticas Públicas, para um município ser capaz de criar e gerenciar Políticas Públicas
de qualidade é necessário, além dos recursos financeiros, planejamento de longo
prazo. Ou seja, é importante que os atores políticos definam um objetivo e o melhor
caminho para alcança-lo. Isso facilitará uma integração entre elas, evitando ações
contraditórias por parte da administração (p.30).
2.3 Assistência ao Idoso
De acordo com as considerações de Rolf Madaleno (2017, p.118), o ancião
não era sujeito passivo de qualquer tutela infraconstitucional de maior relevo e
repercussão até a edição da Lei n° 10.741/2003, o Estatuto do Idoso, ao conferir
amparo ao idosos. Os idosos constituem, inquestionavelmente, um grupo social em
franco crescimento quantitativo, que estava à mercê de um reconhecimento especial
para a vulnerabilidade de seus direitos fundamentais, ligados aos seus cuidados
como pessoa, com vistas aos cuidados para com sua saúde, seu transporte, sua
moradia e atendimento prioritário.
A prestação judicial, só será eficaz se for eficiente, expedita e justa, não
obstante as inúmeras armadilhas que surgem com excessos de prazos, defesas,
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recursos e expedientes protelatórios a transformar muitas vezes as demandas em
verdadeiros calvários judiciais. Atento à morosidade processual, o Estatuto do Idoso
projetou em seu artigo 71 uma forma mais eficiente de acesso do idoso à justiça,
porque sabe que uma pessoa de idade mais avançada já não dispõe do mesmo
tempo cronológico de outro indivíduo mais jovem, e que a diferença de idade
transforma a demora processual em um sério e indesejável instrumento de
desequilíbrio e de desigualdade de armas em uma demanda judicial (MADALENO,
2017, p.151).
Com relação ao princípio da proteção integral, a Declaração dos Direitos do
Homem (XXV) proclama a segurança na velhice. A Constituição Federal de 1988, de
modo expresso, veda discriminação em razão de idade (CF 3°, IV). Atribui à família, à
sociedade e ao Estado o dever de assegurar, ao idoso, participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar, bem como garantindo o direito à vida (CF
230). Não refere o preceito, apenas à assistência material ou econômica, mas também
às necessidades afetivas e psíquicas. Assegurada assistência social à velhice,
independentemente de contribuição securitária, é garantido ao idoso um salário
mínimo de benefício mensal, quando comprovado não possuir ele ou sua família
condições de prover à própria manutenção (CF 230, V). Determinada a adoção de
políticas de amparo aos idosos, devem os programas ser executados,
preferentemente, em seus lares (CF 230, § 1°). Também é deferido, aos maiores de 65
anos, transporte gratuito nos coletivos urbanos. A doutrina da proteção ao idoso, de
nítido caráter assistencialista, é mais uma tentativa do Estado de desonerar-se de seu
dever de proteger seus cidadãos (DIAS, 2016, p.1.102).
O aumento no número de idosos no Brasil retrata a tendência de
envelhecimento da população, conforme registra os dados do IBGE. Em 2010, esse
número era de 23,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O envelhecimento
populacional sem dúvida deve ser considerado uma das maiores conquistas da
humanidade, o que reflete a melhoria das condições de vida de uma população. As
políticas públicas e os programas de atenção voltados para os idosos possuem papel
importante na visibilidade adquirida por esse segmento, retirando o idoso do
esquecimento e do silêncio e possibilita a eles uma condição social mais justa. Para
atender essa nova realidade e os desafios que a acompanharam são necessários
instrumentos legais que garantam proteção social e ampliação de direitos às pessoas
idosas (ESCOBAR, MOURA, 2016).
Os idosos inequivocamente, possuem vulnerabilidades específicas, as quais se
originam das peculiaridades da idade avançada e do tratamento que recebem da
família, da sociedade e do Estado.

240

www.conteudojuridico.com.br

O Brasil tem se organizado na tentativa de responder às crescentes demandas
da população que envelhece, preparando-se para enfrentar um grande desafio
gerado pelas demandas sociais e econômicas. Implicando na necessidade de adoção
de políticas sociais especificas para melhorar as condições da vida dessa população
(RODRIGUES, 2019).
2.4 Política de Assistência Social e o Idoso
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O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, disciplina o atendimento ao idoso,
porém, antes mesmo de sua aprovação, a Lei 8.842/94 – Política Nacional do Idoso,
já previa as políticas públicas voltadas ao atendimento ao idoso. De acordo com o
art. 46 do Estatuto do Idoso as políticas públicas serão propiciadas por meio de ações
governamentais e não-governamentais, visando atender o cumprimento do art. 230,
caput, da Constituição Federal de 1988.

Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio
do conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

É importante destacar que no ordenamento brasileiro está bem claro de quem
é a responsabilidade de criar meios para o atendimento da pessoa idosa, porém,
carece de esclarecimentos quanto às políticas de assistência que estejam em plena
disposição e de acordo com a realidade enfrentada por esse público.
Segundo Georgia Rocha, (Portal do envelhecimento,2019), “A elaboração de
políticas públicas, em suas muitas frentes, está intimamente relacionada com uma
concepção crítica da realidade, entendendo que o Brasil apresenta condições sociais,
econômicas e culturais distintas, historicamente determinadas, o que se reflete na
realidade populacional. Estimular o envelhecimento saudável e ativo não pode estar
deslocado do entendimento da pessoa idosa em sua totalidade, dentro de múltiplas
variáveis, nem da visão da sociedade em suas diversas faces”.
Com relação aos benefícios sociais voltados ao idoso, pode-se destacar o
Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício de assistência social, previsto
na Lei Orgânica de Assistência Social – Lei 8.842/1993, cujo objetivo é o atendimento
a pessoas com deficiência e ao Idoso maior de 65 anos, desde que não possuam
meios financeiros de subsistência. Para receber o benefício, que é de 1 (um) salário
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mínimo mensal, a renda familiar por pessoa deve ser de ¼ (um quarto) do salário
mínimo. Para ter direito ao benefício não é exigido o recolhimento da contribuição
ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
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A assistência social, portanto, independe de qualquer contribuição, já que se
trata de instituto destinado a acolher os cidadãos que estejam em estado de
miserabilidade concedendo-lhes o mínimo necessário à sua sobrevivência; visa, pois,
acolher os miseráveis, ou seja, os cidadãos incapazes de sobreviver sem o auxílio da
assistência social (FREITAS JUNIOR, 2011, p.108).
No tocante a atendimento e acolhimento, cada município é obrigado a dispor
em face de seus cidadãos, entidades públicas que ofereçam serviços e abrigos aos
idosos em situação de vulnerabilidade e necessidades. Porém, por omissão do Poder
Público, surgiram as entidades privadas de atendimento aos idosos, que deve seguir
a regulamentação prevista no Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003.
Sobre às entidades de atendimento e acolhimento, destaca Freitas Junior
(2011, p.175):
Pouco importa a denominação que se dê às entidades de
abrigo aos idosos: casa-lar, asilos, casas de repouso, clínicas
geriátricas, pensionato, hospedagem, abrigos, etc. O Estatuto
do Idoso não diferencia qualquer delas, e se refere de forma
genérica a todas, utilizando as expressões “entidades de
atendimento”, “entidades de longa permanência”, ou
“entidades de assistência” ao idoso. Ao inseri-las no mesmo
conceito, a Lei 10.741/2003 passou a impor uma série de
obrigações a todas as entidades de atendimento,
governamentais ou não-governamentais, a fim de garantir um
padrão mínimo na prestação dos respectivos serviços, para que
sejam respeitados todos os direitos dos idosos abrigados,
evitando que se tornem meros “depósitos” de pessoas.
Vale ressaltar que tais entidades serão submetidas a constantes fiscalizações,
de acordo com a disposição do artigo 52 do Estatuto do Idoso- Lei 10.741/2003, e
caso descumpram as determinações impostas, sofrerão penalidades contidas no
artigo 55 do mesmo diploma legal.
Dentre os direitos conquistados pelos idosos e que constituem direitos sociais,
estão dispostos no Estatuto do Idoso, direitos estes muito bem relacionados e
dissertados por Freitas Junior (2011), diz respeito a:
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1. Educação, cultura e lazer – Não se pode comparar o cidadão idoso com a
senilidade, considerando que a senilidade é a diminuição da capacidade
física ou mental da pessoa, já o envelhecimento é o processo natural de
desgaste do organismo humano e necessariamente não interfere na
capacidade física ou psíquica.
2. Acesso ao Trabalho – O idoso tem direito ao exercício da atividade
profissional com a observância de suas limitações relativas ao
envelhecimento, sendo respeitado as condições físicas, psíquicas e
intelectuais.
3. Descontos na cobrança de ingressos – O idoso será contemplado com 50%
de descontos em qualquer evento, ou seja, cinemas, casas de shows,
teatros, estádios de futebol, boates, shoppings e outros.
4. Habitação – O idoso terá prioridade quanto a aquisição de casa própria
junto aos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos
públicos.
5. Gratuidade nos transportes coletivos – Os idosos maiores de 65 anos têm
o direito de passagem gratuita em transportes coletivos. Fica a critério de
legislação de cada município o oferecimento deste benefício aos idosos da
faixa etária a partir de 60 anos.
6. Vagas privativas em estacionamentos – Não deve ser confundido “vaga
privativa” com “vaga preferencial”. As regras serão aplicadas aos
estabelecimentos públicos e privados. As reservas devem obedecer lei
local, com regulamentação de cada Município ou Estado.
7. Prioridade de atendimento – A prioridade abrange de forma ampla todos
os setores de prestação de serviços à população, como exemplo:
Embarque no sistema de transporte, restituição no imposto de renda,
tramitação processual, e outros.
As disposições sobre o atendimento, acolhimento e prioridade aos idosos, é
uma responsabilidade da família, sociedade e do Estado. A família deve estar atenta
e pronta para cuidar e defender os direitos de seus idosos com objetivos de oferecer
uma melhor qualidade de vida e manter o idoso em família. A sociedade, intervirá
quando faltar o apoio familiar de forma a evitar o abandono do idoso e o Estado
proverá ações para o atendimento em todas as áreas de necessidade ao público
idoso, promovendo oportunidade de cuidados médicos, assistência, educação, lazer,
e casas de acolhimento, evitando que o idoso se encontre em completo abandono.
2.5 Efetividade das Políticas Públicas na proteção e atendimento ao Idoso
No tocante as políticas públicas de atendimento aos idosos previstas na
Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei 8.842/1994 – Política
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Nacional do Idoso e em seguida por legislação específica, Lei 10.741/2003 – Estatuto
do Idoso, é importante verificar o que realmente foi feito de efetivo e que esteja em
franco funcionamento, que torne o envelhecimento um processo tranquilo para
aqueles que necessitam de atendimento especializado, propiciando a saúde física e
psicológica, a convivência familiar e participação ativa em sociedade, através das
ações de políticas públicas.
Quando se fala em educação de idosos, o estatuto do idoso em seu artigo 21,
determina que a obrigação do Poder Público criar oportunidades para a educação
do idoso, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas
educacionais para atendimento aos idosos.
Em relação ao exposto, Freitas Junior (2011, p.98), aponta que, os vários
segmentos da sociedade vão aos poucos tomando consciência da importância de
inclusão do idoso nos diversos segmentos tecnológicos, especialmente na área de
informática. Além de fomentar o exercício da cidadania, o acesso dos idosos aos
serviços informatizados insere, na economia de mercado, milhões de novos
consumidores incentivando o crescimento econômico do país.
Foi com o objetivo de promover a inclusão digital de pessoas idosas, é que foi
criado o Programa Navegando na Internet na Melhor Idade, em uma ação do
Governo do Estado de Espirito Santo, através de parcerias entre o Instituto de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e a
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), e desde 2001, o projeto,
atende pessoas a partir de 50 anos, e já beneficiou mais de 4 mil pessoas idosas, com
orientações para acessar sites, enviar e-mail, criar contas nas redes sociais, se
comunicar e se relacionar com outras pessoas, fazer novas amizades e elevando a
autoestima, fazendo com que os idoso se sintam participativos e independentes.
O projeto de inclusão digital para idosos em Manaus, é coordenado pelo
Programa de Prevenção à Violência, da Secretaria de Segurança Pública do
Amazonas, o projeto tem 10 anos de existência, seu público alvo são pessoas a partir
de 50 anos de idade, e já atendeu em torno de 3 mil alunos da comunidade. Em 2019
qualificou 100 (cem) idosos. A meta em 2020 é de atendimento a 320 pessoas nos
cursos básicos, médio e avançados (Emtempo).
A Universidade de São Paulo, conta com o programa “Universidade Aberta à
Terceira Idade”, o objetivo do programa é possibilitar ao idoso o aprofundamento de
seus conhecimentos, em área de seu interesse, bem como, busca a integração e troca
de informações entre jovens e idosos.
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O acesso ao trabalho também é um direito do idoso, devidamente amparado
pelo Estatuto do Idoso, que veda qualquer tipo de discriminação relativa à pessoa
idosa, em qualquer trabalho ou emprego, em cargo público ou particular, bem como
a fixação de limite máximo de idade.
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De acordo com Bellintani, em estudo realizados pela Secretaria de Trabalho
da Economia, através de informações na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
o número de pessoas com mais de 65 anos trabalhando com carteira assinada, no
período de 2013 e 2017 saiu de 484 mil para 649 mil.
Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE, em 2019, o Brasil contava com mais
de 29 milhões de pessoas idosas, com a expectativa que esse número ultrapasse 73
milhões em 2060.
Com o previsto aumento do número de idosos, surge a necessidade de
ampliar políticas que possam atender as necessidades desse crescente público, que
ainda conta com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, considerando
políticas internas de algumas organizações, que ainda não contam com programas
de inclusão de idosos no mercado de trabalho.
Foi com o objetivo de promover a inclusão e valorização da experiência
profissional de pessoas a partir de 50 anos, que a Sidia - Instituto de Ciências e
Tecnologia, que atua no Amazonas desde 2004, criou o programa “De Volta para o
Futuro”, dando oportunidade a esse público, de se realocar e compartilhar
conhecimentos no ambiente de trabalho.
A Lei 9.029/95, que proibi a prática discriminatória na relação de trabalho,
afirma que em concursos públicos, em caso de empate entre os candidatos, o fator
para o desempate é a idade, isso representa uma garantia de inclusão de idosos no
mercado de trabalho, uma vez que proibi a discriminação que envolva idade.
São diversos os benefícios e preferencias garantidos aos idosos, garantidos e
conquistados, como é o caso da gratuidade no transporte públicos e assentos
exclusivos, apesar de ainda não ser um número expressivo nos coletivos, no
entretenimento conta com o pagamento de meia-entrada em cinemas e teatros,
conquistaram ainda, vagas exclusivas em estacionamentos e atendimento prioritário
em caixas de bancos e lojas, órgãos públicos. Na área de saúde, têm direitos a
medicamentos gratuitos, principalmente aqueles de uso contínuo.
Dentre todos os direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003,
um que ainda é bem desconhecido, é a isenção tributária do Imposto Territorial
Urbano (IPTU), cuja isenção é válida para pessoas com idade acima de 60 anos,
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proprietária de apenas um imóvel, seja aposentada e tenha renda de até dois salários
mínimos. Tal isenção varia dependendo do município (Camila Tuchlinski- Estadão)
3 ANÁLISE DA JURISPRUDENCIA
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3.1 Lazer e turismo – Resp 1512087
O caso envolvia ação civil pública em que o Ministério Público do Paraná
buscava a isenção ou a redução do valor da tarifa, em no mínimo 50%, aos usuários
do transporte coletivo urbano com idade de 65 ano ou mais, na linha turismo da
cidade de Curitiba. Segundo os autos, a linha turismo é uma linha especial, que circula
nos principais pontos turísticos da cidade, sendo possível conhecer parques, praças
e atrações diversas.
Decisão Jurisprudencial, relativo ao caso:
PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA.MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. BUSCA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR DA
TARIFA, EM NO MÍNIMO 50%, AOS USUÁRIOS DO
TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE POSSUEM IDADE DE 65
ANOS OU MAIS NA LINHA DE TURISMO DA CIDADE DE
CURITIBA. BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 39 E 23
DO ESTATUTO DO IDOSO. PROCEDÊNCIA. 1. In casu, o Tribunal
a quo, ao delinear a moldura fática da vexata quaestio,
evidenciou que o serviço de transporte prestado é destinado a
lazer. 2. Tratando-se de serviço diretamente vinculado ao lazer
– visita a pontos turísticos da cidade -, o idoso faz jus à benesse
legal relativa ao desconto de 50% (cinquenta por cento) no
valor do ingresso. Consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, importa registrar que a Lei 10.741/03, que
instituiu o Estatuto do Idoso, previu no seu art. 23, desconto de
pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial
aos respectivos locais (Art.23 – A participação dos idosos em
atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante
descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de
lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais).
Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial provido, para assegurar
o desconto tarifário previsto no Estatuto do Idoso. (STJ –
Resp:1512087 PR 2015/0027732-0, Relator: Ministro HERMAN
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BENJAMIM, data do julgamento: 02/02/2016. T2 – SEGUNDA
TURMA, Data da Publicação: DJe 24/10/2016).
3.2 Plano de Saúde – REsp 1721776
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A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela
legitimidade dos reajustes de mensalidades dos planos de saúde conforme a faixa
etária do usuário, desde que haja previsão contratual e que os percentuais sejam
razoáveis.
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”.
O que é vedado, segundo o relator, são aumentos desproporcionais sem
justificativa técnica, “aqueles sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato”. O relator lembrou que esse princípio está
previsto no artigo 15 do Estatuto do Idoso.
Jurisprudência relativa ao caso:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLNO DE
SAÚDE COLETIVO. CONTROVERSIA SOBRE A VALIDADE DA
CLAUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS
DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO
COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses
firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema
952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste
por fixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ
aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade
de formação de precedente específico acerca dos planos
coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) Validade de
cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê
reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do
reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO
ART.1.036 DO CPC/2015. (STJ – ProAfr no REsp: 1721776 SP
2018/0023265-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO
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SANSEVERINO, Data de Julgamento:04/06/2019, S2
SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 10/06/2019)

–
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No caso analisado, o recurso da usuária foi negado. Já que havia previsão
contratual expressa do reajuste e o percentual estava dentro dos limites
estabelecidos pela ANS. Os ministros afastaram a tese que a operadora teria incluído
uma “cláusula de barreira” para impedir que idosos continuassem segurados pelo
plano.
CONCLUSÃO
Os direitos dos idosos tem sua previsão no ordenamento jurídico brasileiro,
cuja construção vem sendo desenhada bem antes da Constituição Federal de 1988.
Os direitos fundamentais da pessoa idosa, estão referenciados na Declaração de
Direitos do Homem e do Cidadão, datado de 1789, e também, na Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, apesar de que não havia políticas exclusivas
voltadas a defesa dos direitos dos idosos, porém, garantia os direitos fundamentais
do cidadão, tais como: Saúde, alimentação, habitação e outros.
Contudo, foi na Constituição de 1988, que se consagrou a proteção dos
direitos fundamentais dos idosos, direitos esses consolidados no Estatuto do Idoso,
que é norma cogente, isto é, obrigatória, e principal instrumento, específico de
proteção e defesa dos direitos dos idosos no Brasil.
O Estatuto do idoso deu origem a outros dispositivos, os quais regulamentam
o atendimento prioritário em órgãos públicos e organizações particulares, com o
objetivo de oferecer serviços diferenciados em relação aos demais cidadãos,
dependendo da necessidade de cada um no caso concreto.
Um dos papeis do Estado, é promover políticas públicas efetivas de
atendimento ao idoso, com o objetivo de impulsionar sua autonomia, integração e
participação na sociedade. No que tange às políticas adotadas nos estados
brasileiros, giram em torno de: benefícios de prestação continuada, a gratuidade do
transporte público, oferecimento de vagas em curso superior, programas de inclusão
social, redução de valor das entradas em eventos e entretenimentos e outros.
É de suma importância destacar que, o poder judiciário brasileiro, tem
decidido de forma positiva quando acionado em relação ao não cumprimento das
normas de proteção dos direitos dos idosos, declarando inclusive que o Estatuto do
idoso tem aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas que diz respeito.
Não obstante o avanço relativo ás Políticas Públicas, ainda há muito o que
fazer para o efetivo atendimento e acolhimento da pessoa idosa. A falta de
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divulgação adequada por parte dos Estados quanto as Políticas Públicas existentes,
faz com a sociedade não tenha o conhecimento de que necessita para fazer as
devidas cobranças no cumprimento das mesmas, visto que, as medidas são voltadas
à qualidade de vida do idoso, portanto, um forte trabalho de base ainda deve ser
realizado nesse campo, para que o atendimento integral seja efetivo e completo,
contemplando a todos que realmente necessitam.
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RESUMO: O estudo tem como finalidade demonstrar de forma incisiva tanto o
direito à moradia da população e a Responsabilidade Civil do Estado, nos casos de
danos ambientais em virtude das ocupações irregulares. Tem-se como metodologia,
a pesquisa bibliográfica, que permite analisar de forma aprofundada doutrinas que
discutem sobre a temática, através de artigos, livros e entre outros. A pesquisa é
relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do Direito, por tratar a
respeito das ocupações irregulares, observando sopesando a questão da dignidade
da pessoa humana e o direito à moradia, junto a Responsabilidade Civil em virtude
do dano ao meio ambiente. No desenvolvimento, elucidar-se-á sobre o Direito a
Moradia, como direito fundamental, em seguida, a violação deste direito e as
ocupações irregulares, para assim, chegar ao ponto central da pesquisa, tal qual,
Responsabilidade Civil do Estado em virtude dos danos ambientais. Portanto, a
pesquisa contribui para o entendimento sobre a possibilidade de responsabilizar
civilmente o Estado, por conta das ocupações irregulares.
PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente, Equilibrado, Moradia, Qualidade, Vida.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2 DIREITO Á MORADIA - 3 A VIOLAÇÃO DO DIREITO
À MORADIA E AS OCUPAÇÕES IRREGULARES - 4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO EM DECORRÊNCIA DOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS
OCUPAÇÕES IRREGULARES - 5 CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
Os direitos humanos foram criados para defender a população dos abusos
cometidos pelo Estado. A ideia de direitos fundamentais é anterior a de direito
constitucionais, o qual apenas consagrou a necessidade de insculpir um rol mínimo
de direitos humanos em documentos escritos.
O meio ambiente é a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais
e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas, por sua vez o direito fundamental à moradia faz parte dos direitos chamados
de 2ª geração, aqueles que se exigem uma participação positiva do Estado para
concretizar direitos sociais.
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O direito de possuir a moradia está totalmente ligado à dignidade da
população em geral, tratando-se de um direito fundamental que deve ter atenção
voltada em relação a todo ser humano.
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Recentemente é viável a discussão de problemas que se tem visto com
bastante frequência no cenário nacional, entre eles está à preocupação com o meio
ambiente como já foi citado, mostrando que a população deve ter atenção para os
cuidados com o meio que convivem. “A vasta degradação ambiental e problemas
relacionados às ocupações irregulares de áreas ambientais são o ponto principal de
problemas habitacionais nas grandes cidades, tornando-se indispensável a sua
discussão na contemporaneidade” (SOUZA, 2010, p.02).
Tem-se como metodologia, a pesquisa bibliográfica, que permite analisar de
forma aprofundada doutrinas que discutem sobre a temática, através de artigos,
livros e entre outros.
A pesquisa é relevante tanto para a sociedade quanto para os operadores do
Direito, por tratar a respeito das ocupações irregulares, observando sopesando a
questão da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, junto a
Responsabilidade Civil em virtude do dano ao meio ambiente.
No item 1 será discutido a respeito do direito a moradia como direito
fundamental. No item 2, sobre a violação deste direito e as ocupações irregulares.
No item 3, discutiu-se sobre a Responsabilidade Civil do Estado em virtude dos danos
ambientais.
2 DIREITO Á MORADIA
O direito da moradia é para todos e com isso faz com que assegure outros
itens também, como educação, saúde, lazer, e sendo assim aquele que não tiver uma
moradia decente, muito difícil conseguira exercer seu papel de cidadão.
O direito de ter a moradia tornou-se conhecido na Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, escrito o artigo 13 que declara que todo ser humano
possui o direito à moradia dentro de cada Estado, e em seguida, no artigo 25, temse a afirmação:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros
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casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle
(BRASIL, 1948).
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Os direitos sociais possuíam a sua condicionada eficiência em caso concreto.
Portanto, em países como o Brasil sendo até mesmo a aplicação com restrição do
direito à moradia tem problemas de eficácia explica elucido Alex Fernandes Santiago
(2011, p. 624):
O direito de moradia, sendo também como outros direitos
fundamentais em países como o Brasil, encara alguns
problemas. Possuem documentos extremamente importantes
constitucionais e infraconstitucionais fazem com o que
possuem proteção sendo que se estabelece uma ponte entre o
que é ser e o dever de ser, ponto que se observa especialmente
em relação aos direitos humanos de segunda geração, já que
exigem prestações materiais poucas vezes cumpridas, às vezes
por limites orçamentários, outras pelo desvio de recursos.
O direito de moradia é, basicamente, o direito de ter um lar. Essa questão pode
parecer banal a quem já tem estabelecido um lar próprio; seja a casa própria ou
alugada. Mas a moradia, a propriedade, a habitação são problemas e questões
tratadas historicamente em diversos âmbitos, do jurídico ao governamental,
passando inclusive pela medicina, conforme Alex Fernandes Santiago (2011, p. 622).
Um dos motivos para a inclusão do direito à moradia na Constituição é a
associação direta dele com o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse
princípio é um dos mais importantes dentro do nosso ordenamento jurídico. Ao
relacionar a necessidade de uma moradia com a aquisição de uma vida digna,
entende-se o direito à moradia como um direito social que vai além do individual e,
por isso, é relevante para toda a sociedade.
O autor Coutinho (2011) confirma na sua citação sobre os deveres que devem
ser cumpridos. Para ser colocado em prática o direito, porém, devem ter o dever de
cumpridas certas condições, possuindo o direito de infraestrutura urbana e
equipamentos, possuindo certas exigências físicas e de salubridade adequadas, local
correto e adequação cultural (COUTINHO, 2011, p. 121).
Na observação de Schonardie, (2005, p. 7)
“Os direitos humanos vem aumentando cada dia que passa.
Esse ponto é uma resposta que a população vem dando ao
fenômeno da massificação social e ás dificuldades que
254

www.conteudojuridico.com.br

aumentam para todos que possam conviver com isso, sendo
uma qualidade de vida, mesmo sendo que a violação dos
direitos humanos seja mais vidente ao seu respeito (...).
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Em nosso país, o problema da falta de moradia para inúmeros cidadãos está
intimamente ligado num longo passado histórico, sendo, de maneira evidente, fruto
de uma política que sempre esteve voltada aos interesses particulares da classe
dominante, desprezando, assim, intensamente os menos favorecidos. Em razão disso
é que encontra-se bairros luxuosos e miseráveis, ambos com uma única semelhança:
são habitados por seres humanos.
Como podemos ver todos tem o direito a moradia, porém em locais seguros,
o autor Machado (2015), faz uma comentário sobre uma Carta Magna que inspirou
na Constituição de Portugal, artigo 66º 1-2:
Todos tem direito a um ambiente de vida humano, sadio e
ecologicamente equilibrado e o dever de o defender; Incumbe
ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo e
apoio a iniciativas populares: a) prevenir e controlar a poluição
e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão, b) ordenar
e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma
correta localização das atividades, um equilibrado
desenvolvimento socioeconômico e paisagens biologicamente
equilibradas; c) criar e desenvolver reservas e parques naturais
e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios,
de modo a garantir a conservação da Natureza e a preservação
de valores culturais de interesse histórico ou artístico; d)
promover o aproveitamento racional dos recursos naturais,
salvaguardando a sua capacidade de renovação e a
estabilidade ecológica.
Na maioria dos casos, os danos acontecem por partir de ações que são mal
planejadas ou mal executadas pelo ser humano, como o que ocorre com as
ocupações irregulares, dependendo de onde a pessoa se fixar, como no caso de áreas
verdes, podem causar inúmeros prejuízos para o meio ambiente.
3 A VIOLAÇÃO DO DIREITO À MORADIA E AS OCUPAÇÕES IRREGULARES
É evidente que as cidades brasileiras não estavam preparadas e nem
esperando por um crescimento tão grande, perderam o controle sob a situação,
acontecendo que o Estado não possuía políticas públicas que pudesse fazer parte da
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construção correta de moradias para a população, foi onde começou a acontecer a
construção da ocupação irregular.
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A ocupação desordenada, ou seja, aquela que são moradias irregulares, por
ser completamente dissociada da necessidade de observância destes parâmetros
mínimos, certamente, gera um espaço para o exercício da moradia. Todavia, trata-se
de uma moradia desqualificada, incapaz de ser exercida de forma plena e digna.
Infelizmente, as ocupações irregulares se tornaram um problema muito
comum nos dias atuais, trazendo sérios reflexos nas áreas ambientais e urbanísticas,
além de graves e inevitáveis consequências relacionadas à segurança pública.
Diante da citação que tem no artigo 40 da lei 9605/98 defendendo os
princípios e as regras de proteção ambiental:
Construção de casa de adobe. Delito instantâneo de efeitos
permanentes. Conduta anterior à lei incriminadora. Princípio da
legalidade. crime. Inexistência. Dolo de dano. Ausência.
Moradia. Direito social fundamental. Área construída. 22 (vinte
e dois) metros quadrados. Insignificância. Processo penal. Justa
causa. Ausência. [...]
As histórias das cidades brasileiras podem ser confundidas com o êxodo rural
que aconteceu nos anos de 1940 e 1991. Sendo assim teve um grande crescimento
das cidades urbanas, de uma forma sem regras e sem estrutura adequada (SAULE,
2007, p.48).
Portanto, nos estudo feito por Lucília Goulard Cerqueira Camargos Barbosa:
[...] de acordo com o processo de crescimento das cidades
ficaram intensas por volta do século XX, influenciado pelo
processo de industrialização, sendo que, até então, a vida nas
cidades grandes estava adstrita a funções administrativas
voltadas à garantia da ordem e coordenação da produção
agrícola (2012, p. 175).
Quando o indivíduo não tem opção em ter uma moradia dignamente, sobrelhe ocupar de forma irregular prédios que estão abandonados, locais sem a mínima
condição para viver, que, evidentemente, estão largados e omissos pelo poder
público. De acordo com Bedeschi (2014) quando este indíviduo passam a ocupar
irregularmente, estão passíveis de sofrerem ações de despejos, resultando-se em
sujeitos sem teto.
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4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DOS DANOS
AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS OCUPAÇÕES IRREGULARES
Neste item, será traçado inteligentemente sobre a possibilidade do Estado ser
responsabilidade civilmente nos casos em que envolvam ocupações irregulares.
Nesse sentido, primeiramente far-se-á uma análise sobre o que é dano ambiental.
Steigleder (2004) afirma que:
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Quando se fala em danos ambientais, tem bastante assunto
para ser tratado, conforme manda o ordenamento jurídico em
que se insere, a regra é usada para designar as alterações que
provoca problemas de saúde nas pessoas (STEIGLEDER, 2004,
p.14).
Pela leitura do artigo 3°, incisos II e III da Lei 6.938/1981 é possível chegarmos
a um conceito legal de dano ambiental:
Art. 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]
II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa
das características do meio ambiente;
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante
de atividades
que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos; [...] (Brasil, 2014b).
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Para Milaré (2001) e Lima (2016) os danos ambientais é o problema que gera
a causa da degradação ao meio ambiente, envolvendo todo recurso natural e ao
direito de ter um meio ambiente equilibrado.
O licenciamento ambiental é um dos mais importantes instrumentos de tutela
preventiva do Meio Ambiente, pois atesta a viabilidade do empreendimento sob o
aspecto dos princípios do Direito Ambiental, em especial do Desenvolvimento
Sustentável, devendo existir um resultado positivo no custo-benefício entre o
desenvolvimento trazido pela atividade a ser desempenhada e a possível degradação
ambiental, além das medidas necessárias de preservação e compensação ambiental.
O art. 1º, I, da Resolução CONAMA n. 237/97 o define como:
“Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao
caso”.
Ainda com mais uma afirmação do CONAMA, sobre a proteção do meio ambiente
temo a seguinte afirmação:
“A competência para licenciar empreendimentos tem
constituído, nos últimos anos, um grande foco de dúvidas e
conflitos, quer entre empreendedores e Poder Público, quer
entre os próprios Entes Federados. A questão refere-se à
Constituição Federal, à Lei 6.938/81 e à resolução CONAMA
número 237 do Conama”.
Silvio Venosa (2013, p. 227) expõe sua opinião sobre que “o prejuízo ao meio
ambiente pode caracterizado pela maneira das vítimas, portanto, que pode ser
analisado como direito de tutela a interesses resumidos. Os prejuízos acontecem
coletivamente e apenas reflexamente se traduzem em prejuízo individual.”
Segundo o autor Coutinho, tem-se a seguinte reflexão:
Portanto, está claro que o município deverá programar a
política habitacional municipal, sempre em busca de priorizar
as estruturaras e os setores para fazer a prestação correta de
serviços permanentes, bem como buscar parcerias para a
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construção de projetos habitacionais para as pessoas terem
locais adequados para morarem (2012, p. 135).
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Hoje em dia, a ocorrência dos danos ambientais está acontecendo de forma
crescente, em virtude das ocupações irregulares. Isso deve-se ao fato, das pessoas
não terem sequer outra opção, visto não terem poder aquisitivo, sendo excluídos
economicamente e socialmente da cidade legal. Atrelado também, a valorização
surreal dos terrenos que permite apenas as pessoas da classe média e alta
comprarem. Então, passam a ficar desamparados tanto pela Lei quanto pelo Estado.
Nesse sentido, quando se tem ocupações irregulares em lugares considerados
área verdes, que não podem ter edificação, e que possuam qualquer tipo de
proteção, é evidente e notório que o Estado passará a responder pelos possíveis
danos ocorridos. De fato, decorre por conta da competência que poder público
municipal tem em regular a ocupação do solo na área urbana.
A Constituição Federal de 1988 adotou a teoria da responsabilidade objetiva,
em relação a Responsabilidade Civil do Estado. Assim, conforme estabelece o artigo
37, parágrafo 6º da Carta Magna, quando um dano ocorre por conta da omissão ou
ação de um agente do Estado, este, em decorrência disso, responde
independentemente da culpa ou não.
Porém, de acordo com Rizzardo (2013, p. 697), é possível que seja afastado
esta responsabilidade, caso seja comprovado que o dano decorreu por conta da ação
de terceiros, força maior ou caso fortuito.
Assim, entende-se, na verdade, sobre os danos ambientais, o Estado responde
objetivamente pelo risco administrativo, sendo possível a aceitação da culpa da
vítima e a força maior. Porém, sobre a temática que envolve tão somente as
ocupações irregulares, ou seja, quando o indíviduo um lugar totalmente
desamparado, insalubre, ou protegido, de fato, o Estado para a responder, visto que,
houve a falha do Estado, pois este, que tinha o dever de fiscalizar, não o fez
acertadamente.
Mas, denota-se que nesse caso, pode ser que haja a solidariedade no que diz
respeito a Responsabilidade Civil, ou seja, tanto o causador do dano quando o Estado
passaria a responder.
5 CONCLUSÃO
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Analisou-se incisivamente sobre o direito à moradia e os danos causados ao
Meio Ambiente, conclui-se que, a maioria das pessoas só moram em lugares
incorretos por falta opção.
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Se por um lado a moradia como direito fundamental é uma conquista
paulatina vindo do Estado Social, e construída através de um processo histórico em
que se aumentam os direitos humanos.
Por outro lado, tem-se questão ambiental que sofrem inúmeros prejuízos,
pelo através da poluição. O fenômeno urbano e a desigualdade social pressionam a
população de baixa renda para as áreas marginais das cidades, onde essas pessoas
sem grandes alternativas procurarão modos de se estabelecer e morar.
Em síntese, o intuito desse estudo foi demonstrar a complexidade das
discussões que abrangem a necessidade da união nos casos concretos dos direitos
fundamentais à moradia e ao meio ambiente equilibrado. Nas circunstâncias fáticas
e jurídicas ambos devem ter sua plenitude da forma mais protetiva possível, por mais
que de alguma forma uma acabe restringindo o outro, visto que os dois são
verdadeiros princípios.
A moradia adequada tem que apresentar boas condições de proteção contra
frio, calor, chuva, vento, umidade e, também, contra ameaças de incêndio,
desmoronamento, inundação e qualquer outro fator que ponha em risco a saúde e
a vida das pessoas. Além disso, o tamanho da moradia e a quantidade de cômodos
(quartos e banheiros, principalmente) devem ser condizentes com o número de
moradores. Espaços adequados para lavar roupas, armazenar e cozinhar alimentos
também são importantes.
Portanto, cabe ao poder público impedir que haja a ocorrência de ocupações
irregulares, e passe a adotar medidas de caráter administrativo para que seja
enfrentado eficientemente. Sendo crucial, que haja em seus planos de zoneamento
urbano, zonas que permitem fazer com que a população mais carente passe a ter o
direito à moradia.
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(orientador)
RESUMO: O tema foi escolhido por vislumbrar o uso e crescimento em larga escala
do aplicativo Uber de e ver a omissão em regulamentar o transporte nos Municípios.
Cuida-se do artigo cientifico analisar o tipo de atividade econômica devolvida tanto
pela plataforma Uber e a respectiva natureza jurídica como também pelos motoristas
de taxis. Assim como verificar a influenciar de princípios constitucionais da ordem
econômica na atividade prestada pelo aplicativo Uber. O tipo de pesquisa realizado
foi o método dedutivo, tendo em vista que a pesquisa teve base de conhecimento
e pesquisa em caráter multidisciplinar, composto especialmente pela Constituição
Federal de 1988, assim como foi analisada a legislação especial de cada atividade
desenvolvido pelo taxi como pelo aplicativo Uber. Ademais, Conclui-se que à
atividade prestado pelo aplicativo Uber é uma modalidade de transporte particular
de passageiros, de outro norte, os táxis não é considerado serviço de utilidade
pública.
PALAVRAS CHAVES: Taxi. Uber. Natureza Jurídica. Público. Particular.
ABSTRACT: The theme was chosen because it envisions the large-scale use and
growth of the Uber app and sees the omission to regulate transport in the
Municipalities. It takes care of the scientific article to analyze the type of economic
activity returned both by the Uber platform and the respective legal nature as well
as by taxi drivers. As well as checking the influence of constitutional principles of the
economic order in the activity provided by the Uber application. The type of research
carried out was the deductive method, given that the research had a multidisciplinary
knowledge base and research, composed especially by the Federal Constitution of
1988, as well as the special legislation of each activity developed by the taxi as well
as the application was analyzed. Uber. In addition, it is concluded that the activity
provided by the Uber application is a mode of private passenger transport, from
another north, taxis are not considered to be public utility services.
KEYWORDS: Taxi. Uber. Legal Nature. Public. Private.
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1.INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, a grande e acelerada evolução da tecnologia proporcionada
pela internet tudo está em um toque em qualquer aparelho eletrônico com acesso
à internet, isso revolucionou todas as áreas, trazendo vantagem, porém trazendo
desvantagem para outros, como fica a situação dos taxistas com o uso do Uber?
É evidente que a tecnologia veio para auxiliar o nosso cotidiano, mas para
algumas classes não é tão benéfico assim, como é o caso dos taxistas, onde a grande
maioria são pessoas já na faixa da terceira idade onde não acompanharam os
avanços da tecnologia, e esses estão regulares com os Municípios, entretanto os
motoristas de aplicativo da plataforma Uber não estão regulares por omissão de
norma do referido Município.
O tipo de pesquisa realizado foi o método dedutivo, tendo em vista que a
pesquisa teve base de conhecimento e pesquisa em caráter multidisciplinar entre
conceitos, princípios do Direito Constitucional e também do Direito Administrativo
e outros Disciplinas que podem ser correlacionadas com o tema abordado.
Vale mencionar, a empresa Uber oferece serviços de transporte semelhante
ao táxi convencional, porém, este é classificado como serviço de transporte
individual público, e possui regulamentação para transporte de passageiros,
enquanto o UBER é classificado como serviço de transporte privado individual.
Sendo assim, se faz necessário analisar a natureza jurídica de ambos os
serviços e também que haja regulamentação, ou medidas para que exista um
controle do Município sobre esse tipo de transporte ainda não está regulamentado.
Tendo em vista, seu rápido crescimento no mercado, a prestação de serviços
de transporte por meio de plataforma/aplicativo Uber se mostra carente de
regulamentação. por isso, mostrou-se uma preocupação com as implicações que
essa nova categoria trouxe para o mercado.
Para isso, o trabalho foi desenvolvido em três partes: (i) Conceito de serviço
publico e a natureza jurídica do Uber e Táxi; (ii) Taxi x Uber; (iii) dos princípios
constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência utilizados para interpretar a
atividade econômica Uber. E Por fim, são apresentadas as considerações finais a
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respeito desse novo meio de transporte contemporâneo Uber, no modelo
convencional de táxi.
2.CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO E A NATUREZA JURÍDICA DO UBER E TÁXI.
Não há um conceito universal de serviço público, mas existem características
básicas comuns que nos permitem a constatação do que seja por meio de uma
definição lógico- jurídica (RODRIGUES, 1981).
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Ademais, o serviço público também pode ser entendido como toda atividade
que o Estado exerce, de forma direta ou indireta, com o objetivo de satisfazer o
interesse público, por meio de instrumentos de direito público (CRETELLA JÚNIOR,
2012).
O Serviço público também pode ser entendido como uma atividade da
administração pública que deve satisfazer concretamente as necessidades
individuais e coletivas, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito
fundamental, destinadas a toda sociedade e executada sob regime de direito
público. (MARÇAL, 2003).
Segundo Hely Lopes Meirelles:
serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou
por seus delegados, sob normas de controles estatais, para
satisfazer necessidades essências ou secundárias da
coletividade, ou simples conveniência do Estado”.
(MEIRELLES,199, p.289).
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende como serviço
público:
toda atividade material que foi a lei atribui ao Estado para que
exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o
objetivo de satisfazer concretamente às necessidades
coletivas, sob o regime totalizou parcialmente público”. (DI
PIETRO, 2010, p. 102).

Consoante ao transporte urbano em nosso ordenamento jurídico, tem
previsão na Lei nº 12.587/2012,(BRASIL,2012), onde essa instituiu as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil.
Os motoristas de taxis tem sua profissão regulamentada pela Lei Federal
12.468/2011,(BRASIL,2011), pelo art. 2º:
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É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de
veículo automotor, próprio ou de terceiros, para o transporte
público individual remunerado de passageiros, cuja
capacidade será de, no máximo, 7 (sete) passageiros.
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Destaca-se que, o regime jurídico dos motoristas de taxi deve ser precedida
de autorização do Poder Público onde estão sujeitos a um regime de fiscalização
que pode ocasionar sanções administrativas, quais sejam, a cassação ou suspensão
da autorização outorgada pelo poder público.
Já a atividade prestada pelos motoristas do Uber se enquadra em uma outra
categoria de transporte individual privado de passageiros, sendo assim, está
amparado pelos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência
expresso no art. 1º, inciso IV e art.170 caput, da Carta Magna de 1988.(BRASIL,1988)
Ressalta-se que a livre concorrência está prevista no art. 170, IV da
Constituição Federal, (BRASIL, 1988). Esse princípio busca efetivar a competitividade
no mercado de um modo geral.
Apesar de não se caracterizar como serviço público, o serviço
de transporte por meio de táxi é tradicionalmente
considerado um serviço de utilidade pública ou de "interesse
coletivo"1. A sua prestação, em regra, depende de
autorização da municipalidade e é submetida a intensa
regulamentação por parte do Poder Público. (ANDRADE,
Migalhas,2015)
Assim, percebemos que os serviços desenvolvidos pelo aplicativo são
corretamente classificados como “transporte de passageiros individual e privado”.
Note que já é possível perceber a diferença entre o transporte particular e os táxis,
este devidamente disciplinado do Art. 4º, inciso VIII, da Lei 12.587/2012, como
transporte público individual de passageiros.
Art. 4º: Para os fins dessa Lei, considera-se:
(...) VIII- Transporte público individual: serviço remunerado de
transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio
de veículos de aluguel, para a realização de viagens
individualizadas.
Como mencionado acima, ele entende que os serviços prestados pelos
motoristas de taxis, são considerado de utilidade pública ou interesse coletivo e
como bem mencionado pelo mesmo, os taxistas a todo ano se submete a várias
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vistorias e testes em seu veículo para poder transitar nas ruas, efetivamente
realizar suas corridas com segurança evitando acidentes.
Ademais, anualmente a rotina desses trabalhadores é realizar pagamento
de diversas taxas, e como mencionado anteriormente passar por diversos testes e
vistorias para que esteja regular com o Município e possa trabalhar sem que haja
implicações futuras.
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Os táxis são caracterizados ostensivamente por meios
diversos (cor, sinais, número etc.), o que permite aos
passageiros identificá-los com facilidade nas vias públicas.
Dispõem de áreas públicas especialmente reservadas pelas
prefeituras para a espera de corridas (pontos de táxi),
(ANDRADE, Migalhas, 2015).
Consoante as suas características, aqui no Município de Manaus são todos
brancos, e suas placas são vermelhas, já o carro para ser Uber, a legislação
Municipal é omissa com relação a isso, ou seja, todo e qualquer carro pode ser
Uber. O Município não tem controle com relação a quem seja o motorista, não
tem dados, documentos, ou qualquer outro meio de informação sobre os
motoristas do Aplicativo Uber, muito menos, informações, documentos sobre o
veículo.
Na mesma esteira, existe diante de um conflito, pois os taxistas são
obrigados a sempre fazer anualmente procedimentos anteriormente
mencionados, e realizar pagamento de taxas para está regularizado com o
Município, em constate, o Município não tem acesso a nenhuma espécie de
informação, ao se tratar dos carros e motoristas da plataforma Uber.
A título de exemplo no Município de Manaus são deveres das empresas
administradoras da plataforma de comunicação em rede que operam o transporte
remunerado privado individual de passageiros: V – não cadastrar veículo em
desacordo com os requisitos estabelecidos na Lei 2486, Art.9º de 24/06/2019.
Vislumbre que, como o Município terá esse controle? Como ele saberá se os
carros cadastrados na plataforma Uber estão de acordo com o estabelecido na
legislação, do referido Município? Não como tem saber, tendo em vista que, o
Município não faz vistorias em seus veículos, como fazem com os veículos dos
motoristas de taxis.
Mancuso destaca que o fato de que apesar dos direitos difusos
e coletivos serem espécies do mesmo gênero (interesses
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metaindividuais), diferenciam-se em termos quantitativos e
qualitativos. Do ponto de vista quantitativo, os interesses
difusos abrangem um universo muito maior que o interesse
coletivo, já pode abarcar até mesmo toda a humanidade,
enquanto os interesses coletivos estão adstritos a uma relação
jurídica base, razão pela qual estão vinculados a grupos sociais
definidos e específicos.
Na coleção brilhante do autor acima, o conceito de interesse coletivo, onde
os envolvidos estão em uma relação base, neste contesto é o transporte, onde de
um lado temos os prestadores de serviços, taxistas e os motoristas do aplicativo Uber
e do outro lado os potências usuários do serviço, os cidadãos.
Ressalta-se que o transporte é um direto constitucional garantido para todos
os cidadãos da República Federativa do Brasil pela Constituição Federal de 1988 com
fundamento no Art 6° da Carta Magna:
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.(Brasil,1988, art. 6°).
Os serviços prestados por meio do Uber não apresentam essas
características e podem ser qualificados como serviços de natureza estritamente
privada. Tais serviços evidentemente estão sujeitos ao poder de polícia da
municipalidade, que poderá editar regulamentos específicos para o exercício da
atividade.
3.UBER X TAXI.
O aplicativo Uber, é uma plataforma digital, que está disponível para
download, nos celulares de todos, não importando seu sistema operacional, está
disponível em android ou ios. Por meio dessa plataforma o usuário, é que pode
ser qualquer pessoa, ou seja, um consumidor devidamente cadastrado com login e
senha na plataforma pode solicitar uma corrida.
Na mesma esteira, sabemos que a corrida de Uber é solicitada através do
celular por meio do Aplicativo, e sua corrida, aos usuários que costumam utilizar com
certa frequência percebem que os valores das corridas sempre tendem a fica mais
caros em determinados períodos. Pois o aplicativo calcula sua corrida no chamado
preço dinâmico, um recurso que serve para regular a demanda de passageiros com
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a oferta de veículos disponíveis em determinados horários e regiões, vantagem está
que os motorista de táxi não usufrui, para usar com calculo de suas corridas.
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Ao solicitar uma corrida, o consumidor, através do celular, indicara seu ponto
de partida e chegada, antes de, de fato iniciar o seu trajeto. As formas de pagamento
pelo serviço de locomoção podem ser realizadas de diversas formas, a depender das
condições do consumidor. As formas mais comuns são o pagamento por meio de
cartão de debito ou crédito cadastrado pelo próprio usuário, ou também poderá ser
realizado em dinheiro diretamente pago ao motorista do Uber.
O valor da corrida fica estabelecido no momento da indicação entre o ponto
de partida e a chegada, calculada instantaneamente, na plataforma para o
consumidor. Desse valor a empresa fica com um percentual de 25 % a 30 % a
depender da categoria a qual o motorista está cadastrado.
Ademais, a prestação do serviço realizado pelo aplicativo Uber é realizado por
motorista devidamente cadastrado. Não precisa ter licença da prefeitura para atuar.
O motorista se cadastra no aplicativo e encaminha ao Uber alguns documentos,
como CNH e certidão de antecedentes criminais. Sem realização de qualquer
espécie de teste ou alguma prova de capacitação.
De outro norte, para que o táxi realize seu exercício profissional, necessitará
de licença emitida pelo Poder Público Municipal.
No Brasil, o Uber começou sua atividade em maio de 2014, na cidade do Rio
de Janeiro. A plataforma oferece cinco serviços distintos; UberX é um serviço de
transporte padrão de passageiros, o UberPOOL é outra modalidade o qual o
passageiro pode compartilhar a corrida com outros passageiros desconhecidos, caso
queira percorrer uma trajeto próximo, esse serviço reduz o preço normal que seria a
corrida, caso fosse individual, o UberSELECT, são as corridas mais confortáveis e
espaçosos, ainda tem o UberBLACK, carros sedãs e de melhor categoria, e por fim
o UberEATS transporte de refeições de restaurantes para consumidores.
Assim, a falta de regulamentação e ingresso excessivo dessa modalidade no
mercado, poderá causar riscos de redução das receitas dos prestadores de serviços,
problemas ambientais e urbanísticos, desvalorização da mão de obra, riscos com a
saúde, com a segurança do motorista e de toda a coletividade. Entretanto, seria
razoável, diante a inércia legislativa, que o município regulamentasse essa situação.
Nas brilhantes palavras, Olívia Martins de Quadros Olmos e Rafaela Bolson
Dalla Favera, esclarecem:
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Contudo, não se pode dizer que o aplicativo Uber é ilegal pela
ausência de regulamentação, pois de acordo com o princípio
da legalidade, enquanto não houver uma norma que o proíba,
haverá a continuação da prestação dos serviços oferecidos
pelo aplicativo. Não significa dizer, no entanto, que a
regulamentação não é necessária, muito pelo contrário, devese através do processo democrático estabelecer as diretrizes
para o seu funcionamento, sempre observando as
transformações e as evoluções tecnológicas que a sociedade
vislumbra (OLMOS, Olivia Martins de Quadros. FAVERA,
Rafaela Bolson Dalla. A polêmica em torno do aplicativo).
4.DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE
CONCORRENCIA UTILIZADOS PARA INTERPRETAR A ATIVIDADE ECONÔMICA
UBER.
A disciplina dos direitos econômicos como categorias jurídicas não é um
fenômeno recente. Teve início no século XX, com as Constituições do México, em
1917, e de Weimar, de 1919, debutaram a consignação de normas sobre a ordem
econômica em âmbito constitucional. Mas foi no cenário internacional, em 1948,
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que esses direitos foram
elevados à classe de direitos humanos, passando a receber o mesmo tratamento dos
direitos individuais e políticos.
Com isso houve a universalização dos direitos econômicos consagrou-se
como um mecanismo de expansão do sistema capitalista, pois a tendência mundial
de disciplina constitucional desses direitos observada em seguida possibilitou uma
racionalização normativa da economia, criando condições para desenvolvimento e
consolidação daquele modo de produção.
A livre concorrência é indispensável para o funcionamento e manutenção do
sistema capitalista. Ela consiste, essencialmente, na existência de modelos
diferenciados, alternativos. É através dela que se melhoram as condições de
competitividade das empresas, forçando-as a um constante aprimoramento de seus
modelos tecnológicos, dos seus custos, da qualidade do serviço e produto,
tornando-o desejável para o cliente consumidor.
Ressalte-se que este modelo capitalista foi adotado pela Constituição de
1998, com base no Art. 1º.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
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constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Consoante ao direito à liberdade, princípio do Estado Democrática de Direito
e do sistema capitalista, quando inserido em uma Ordem Econômica, de um Estado
passa a ser encarado sob a forma de liberdade de iniciativa e liberdade de
concorrência, diante dos princípios de similar denominação dispostos no Art. 170 da
Constituição Federal, (BRASIL,1988), essa nova perspectiva se faz necessária para
delimitar a esfera de liberdade privada nas relações econômicas, que passará a ser
alvo de atuação do Estado Subsidiário regulador e fiscalizador.
Miguel Reale explica que a livre iniciativa é:
A projeção da liberdade individual no plano da produção,
circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas
a livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas
também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados
mais adequados à consecução dos fins visados. Liberdade de
fins e de meio a informa o principio da livre iniciativa. ( Reale
Miguel Medidas provisórias-choque na economia – controle
de
preços-liberdade
empresarialpenalidades
e
discricionariedade. Revista de Direito Público. São Paulo: RT,
1989. V9,p.68-75)
Assim, entende-se que este princípio é utilizado como um controle sobre
a intervenção do Estado, mantendo a essência do capitalismo viva, concedendo a
oportunidade de crescimento e nascimento de diversas empresas de todos os ramos.
No entanto, há também o viés controlador do princípio, no qual visa evitar
que o empresário ou mesmo o prestador de serviços, que já possui um poder de
mercado, passe a impedir ou dificultar a existência de outras empresas do mesmo
setor.
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Já com relação ao princípio da Livre concorrência. É mediante a livre
concorrência que se melhoram as condições de competitividade das empresas,
forçando-as a um constante aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, e
também de seus custos, daí a procura constante de criação de condições mais
favoráveis ao consumidor.
A Livre concorrência, portanto, significa a possibilidade de os agentes
econômicos atuarem sem embaraços juridicamente plausíveis, em um dado
mercado, visando à produção, à circulação e ao consumo de bens e serviços, isto é,
a livre concorrência procura garantir que os agentes econômicos tenham
oportunidade de competir de forma justa no mercado.
A liberdade de concorrência é corolário da liberdade de iniciativa,
constituindo mesmo a espinha dorsal da economia de mercado, sendo, por isso,
também chamada economia da concorrência.
A positivação da livre concorrência decorreu de três motivos fundamentais.
Primeiramente o motivo econômico, que se refere à promoção da eficiência
econômica e do bem-estar social, a partir de uma adequada alocação de recursos,
evitando-se distorções na distribuição do produto nacional, à medida que se garante
o livre funcionamento dos mercados, sem necessidade de intervenção direta do
Estado na economia.
As economias de mercados concorrentes obtêm uma utilização mais eficiente
dos recursos produtivos, produzindo bens e serviços a custos mais reduzidos.
Não obstante, o transporte é um direito fundamental previsto no art. 6 da
Carta Magna de 1988, em um capítulo denominado de direito sociais. A doutrina
entende que os direitos sociais são considerados direitos fundamentais de segunda
geração ou dimensão ambos são sinônimos. Afinal o que é direito fundamental
Os Direitos Fundamentais, ou Liberdades Públicas ou Direitos Humanos é
definido como conjunto de direitos e garantias do ser humano institucionalização,
cuja finalidade principal é o respeito a sua dignidade, com proteção ao poder estatal
e a garantia das condições mínimas de vida e desenvolvimento do ser humano, ou
seja, visa garantir ao ser humano, o respeito à vida, à liberdade, à igualdade e a
dignidade, para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Esta proteção deve
ser reconhecida pelos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais de maneira
positiva.(MARTINS, 2006)
Tal concepção também e compartilhada de certa forma por Boaventura de
Sousa Santos. Para o referido autor o conceito Direitos humanos seria baseado em
272

www.conteudojuridico.com.br

um conjunto de pressupostos ocidentais, designadamente pautados em uma
natureza universal, que pode ser reconhecida racionalmente. A natureza humana
seria essencialmente diferente e superior a restante realidade e, que teria que ser
defendida da sociedade ou do Estado.
Como mencionado anteriormente o Principio da dignidade da pessoa
humana, positivado no art. 1º, IV da Constituição Federal de 1988, é um dos
princípios mais importante de nosso ordenamento jurídico.
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Segundo a Flavia Bahia
A Definição do princípio da dignidade da pessoa humana é um
dos mais fáceis de ser compreendido, mas, sem dúvida, um dos
mais difíceis de ser conceituado. Talvez por ser o mais
carregado de sentimentos. Como unidade mais fundamental
de valor do sistema jurídico, esse princípio universal funciona
como paradigma, fundamento, limite e desiderato de um
ordenamento jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos
quais confere legitimidade. Apesar de difícil conceituação,
podemos compreender que o conteúdo do princípio diz
respeito ao atributo imanente a todo ser humano e que
justifica o exercício da sua liberdade e a perfeita realização de
seu direito à existência plena e saudável. Acreditamos que o
importante princípio signifique a elevação do ser humano ao
patamar mais alto das considerações, com a finalidade de
impedir a sua degradação e a sua redução a um mero objeto
de manipulação. Compreende a proteção e a promoção das
condições fundamentais para uma vida adequada, o respeito à
igualdade entre os indivíduos, a garantia da independência e
de sua autonomia e a coibição de qualquer obstáculo que
impeça o desenvolvimento do potencial de sua personalidade.
(Bahia, 2017 )
É Importante frisar que o princípio da livre iniciativa, assim como os demais
princípios presentes no ordenamento jurídico pátrio, pode ser relativizado. Sua
relatividade refere-se, às restrições consubstanciadas em lei, para o exercício de uma
determinada atividade econômica, não infringindo a dissociação entre o direito de
exercer livremente uma atividade econômica (SANTOS OLIVEIRA, 2005).
Vale salientar que, não há direito fundamental absoluto no presente
ordenamento jurídico pátrio, ou seja, é possível a relativização dos servidões
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prestados pelo aplicativo Uber. Relativizar não é sinônimo de impedir o exercício,
mas apenas impor limites ao serviço.
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Destarte que, a ordem econômica também tem regramentos previstos na
Constituição federal de 1988, princípios que estão expressos no art.170 da Carta
Magna de 1988. Em que, estabelece um rol meramente exemplificativo, significa
dizer que existem outros princípios norteadores que podem ser encontrado em
outros dispositivos constitucionais.
Os referidos princípios elencados no art. 170, da Carta Magna são:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favor ecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede
e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). (Grifo nosso).
Observe que a Constituição Federal aponta como um dos princípios basilares
da ordem econômica o art. 170, VII, a redução das desigualdades regionais. Mas,
diante desse principio estamos diante de uma clara violação a este dispositivo, pois
Atualmente existem 5 570 municípios em todo território nacional, e foi
regulamentado apenas em cidades como São Paulo, Vitória (ES) e Distrito Federal.
Em contraste o Táxi é regulado por todos os municípios, caso contrário eles não
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poderão trabalhar, e esse é o ponto crítico mesmo tendo natureza distinta entre
ambos, estamos diante de uma clara violação a um dos princípios basilares da
Constituição Federal com fulcro no art. 5º, caput:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes. (BRASIL, 1988), (Grifo nosso).
O Constituinte originário foi feliz em definir que todos independente de
qualquer natureza são iguais, logo, como pode haver dois grupos distintos sendo
tratados de maneiras distintas pelo ente Municipal, sendo que, ambos prestam o
mesmo serviço o transporte. Fica evidente a violação a este dispositivo.
Consoante a regulamentação dos serviços de táxi, pelo poder público com
intuito de preservar e proteger o consumidor de um modo geral.
Em termos gerais a regulamentação do transporte individual pelo poder
público visa algumas preocupações.
Umas das preocupações que o poder público tem e que visa proteger é a
segurança pública, que envolvem tanto a proteção física dos consumidores, terceiros
como também dos prestadores de serviços juntamente com a situação dos seus
veículos. Para que isso de fato ocorra o poder público estabelece padrões mínimos
de requerimentos para com os condutores e para seus veículos. Isso ocorre apenas
para o taxi, com relação ao município.
A proteção econômica dos consumidores, tem a finalidade de prevenir que
consumidores, acabem por ter prejuízos em determinadas situações de barganha,
como um exemplo comum desse tipo de acontecimento de cobranças abusivas
ocorre em momentos de escassez.
5.CONCLUSÃO
O aplicativo Uber diante de todo exposto, faz parte do que se chama no
âmbito de ordem econômica, de atividade econômica em sentido estrito, pela
decorrência da natureza do serviço que é prestado, assim como, estabelece a própria
legislação, que se consubstancia em transporte particular individual remunerado de
passageiros.
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O ordenamento jurídico brasileiro, prevê que o transporte no pais seja regido
pelos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, tendo em vista, ser
princípios basilares da Republica Federativa do Brasil e também da ordem
econômica brasileira.
Uma constatação muito relevante a cerca do tema foi o afastamento da
atividade de transporte particular individual remunerado de passageiros da ideia de
serviço público. Dois motivos foram determinantes para chegar a essa conclusão. O
primeiro está intimamente ligado a lei, pelo fato de não existir legislação nesse
sentido. O segundo, de acordo com Marçal Justen Filho. A atividade de transporte
desenvolvida pela plataforma Uber não está de maneira direta a um direito
fundamental, por isso tem a total possibilidade de ser prestada pela iniciativa
privada. Portanto, o regime de direito público não é possível para o aplicativo Uber
e outros, como defende Eros Grau, em parecer.
Consoante a proximidade da natureza entre o Uber e os táxis se mostrou
indispensável diferenciar ambos. Uma parte do trabalho foi dedicado a investigação
sobre os táxis, sendo a Lei de Mobilidade Urbana, 12.587/2012, os previu
expressamente como transporte individual público de passageiros, conforme o art.
4º, VIII. Além disso, em seu art. 12, caput, foi classificado como serviço de utilidade
pública.
De outro norte, o Uber está expresso como transporte privado individual de
passageiros, com fundamento no art. 4º, X, da 12.587/2012 desta feita, a referida
atividade, esta sujeito somente nos limites da lei, e a poder de policia administrativa,
nos limites que a Constituição Federal impõe.
A competência para legislar sobre a referida atividade foi determinada pela
Carta Magna em seu art. 30, I, da CF/88.
Ressalte-se que, necessário buscar a igualdade de direitos dos motoristas da
plataforma Uber e dos taxistas, no que diz respeito aos dispêndios e vantagens, haja
vista, o primeiro não ser regulamentado e o segundo prover de regulamentação.
Dito isso, deve ser assegurado o padrão de regime jurídico e um controle de
ingresso no município para o transporte privado individual de passageiros.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo verificar qual a responsabilidade civil
do empregador em face as doenças causadas pelo ambiente de trabalho, tudo com
fulcro na Consolidações das Leis Trabalhistas e Constituição Federal, isso porque,
como bem se sabe, o exercício de muitas atividades laborativas envolvem riscos à
saúde física e psíquica dos trabalhadores, sendo assim, cabe ao empregador por
força da legislação ou até mesmo pelo próprio contrato de trabalho, arcar com os
ônus advindos do mesmo, todavia, também é fato que existem certas atividades
laborais em que sua própria natureza expõe a risco preponderantes e acentuados a
saúde e a integridade do trabalhador, podendo causar doenças mesmo que o
empregador aplique as medidas de segurança e medicina do trabalho a fim de
neutralizar ou minimizar a exposição do empregado aos riscos. Ademais, o presente
estudo também demonstrará de forma elucidativa o que torna o local de trabalho
um ambiente ergonomicamente inseguro para o trabalhador, a ponto de ocasionar
doenças ocupacionais. E por fim, analisando quais as principais medidas de
prevenção e de diminuição dos riscos de doenças ocupacionais que o empregador
deve tomar.
Palavras-chave: Ambiente de Trabalho.Doença Ocupacional. Responsabilidade Civil.
Deveres do Empregador. Hierarquia e Disciplina.
ABSTRACT: This article aims to verify the employer's civil liability in the face of
illnesses caused by the work environment, all with a focus on the Consolidations of
Labor Laws and the Federal Constitution, because, as is well known, the exercise of
many work activities involves risks to the physical and mental health of workers, so it
is up to the employer under the law or even under the employment contract itself, to
bear the burdens arising from it, however, it is also a fact that there are certain work
activities in which their own nature exposes to preponderant and accentuated risks
the worker's health and integrity, and can cause illnesses even if the employer applies
safety measures and occupational medicine in order to neutralize or minimize the
employee's exposure to risks. In addition, this study will also demonstrate in an
elucidative way what makes the workplace an ergonomically unsafe environment for
the worker, to the point of causing occupational diseases. And finally, analyzing what
are the main preventive measures and reducing the risks of occupational diseases
that the employer must take.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. O EMPREGADOR E SUAS OBRIGAÇÕES. 1.1 DOENÇA
PROFISSIONAL E DOENÇA DO TRABALHO. 1.2 O ESTABELECIMENTO DE NEXO
CAUSAL E O NEXO CONCAUSAL. 2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR.
2.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 2.2 DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
3. AS PRINCIPAIS FORMAS DE PREVENÇÃO AS DOENÇAS OCUPACIONAIS. 3.1 A LEI
PARA PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
É fato que a organização do trabalho, está diretamente ligada a sistematização
das atividades laborais, quer dizer, estão organizadas e estruturadas aos ciclos de
trabalho, as pausas inter e intrajornadas, ao tempo produtivo, bem como, ao ritmo
do trabalho associado à cadência, à padronização do processo de produção, ao
mesmo tempo em que enfatiza autonomia e participação dos trabalhadores na
dinâmica corporativa e da realização individual das tarefas.
Outro ponto importante a ser destacado, é que em grande parte das vezes os
debates de interesses dos empregadores, não são mais sobre hierarquias, conteúdos
funcionais, com preocupação num processo mais humanizado e democrático, e sim
está literalmente pautada na eficiência dos processos produtivos, com o
desempenho dos trabalhadores, atingimento de metas, produtividade elevada, bem
como, suas competências e adaptabilidade às mudanças e flexibilidade das
estruturas deprodução.
Com isso, os problemas no ambiente de trabalho vem ganhando maiores
proporções e passaram a ser constantes objetos de lides trabalhistas, como no caso
das doenças ocupacionais, isso porque, quando o trabalhador está diretamente
exposto a riscos ergonômicos, biomecânicos e físicos na execução de sua atividade
laborativa, pode ocorrer resultados negativos como perturbação funcional do
trabalhador, perda ou redução da capacidade, permanente ou temporária, do
empregado para o trabalho, salientando ainda, que na maior parte dos casos quando
iniciam-se as primeiras queixas médicas e ergonômicas, ou quando o empregador
toma conhecimento da real situação de doença do trabalhador ocorrem as
demissões arbitrárias destes funcionários doentes e incapacitados, tudo isso com o
intuito se eximirem da responsabilidade para com a segurança e saúde laboral de
seus trabalhadores, quer dizer, deveres e responsabilidades que encontram-se
devidamente estabelecidas na Carta Magna e na Consolidação das Leis do Trabalho.
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Desta forma, o presente estudo visa analisar de forma detalhada e demonstrar
de que forma ocorre a responsabilidade civil do empregador nos mais variados casos
de doenças ocupacionais, que atualmente abarrotam a nossa Douta Justiça do
Trabalho. Por fim e não menos importante, o presente estudo também demonstrará
quais as principais medidas preventivas e de redução dos riscos de doenças
ocupacionais sejam eles: (físico, ergonômico, biológico ou químico) que o
empregador deve tomar, a fim de evitar o adoencimento em massa de seus
trabalhadores e ainda as possíveis reclamações trabalhistas.
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1. O EMPREGADOR E SUAS OBRIGAÇÕES
Para que melhor possamos compreender sobre o tema abordado no presente
artigo, é de suma importância trazer à baila o texto do artigo 2º, caput, da CLT, o qual
dispõe que: “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços”.
Da simples análise do aludido artigo pode-se extrair o real conceito de
empregador e ainda suas principais obrigações na relação de trabalho, quais sejam:
admitir, assalariar e dirigir a prestação dos serviços.
Admitir, em apertada síntese, significa contratar pessoas qualificadas para a
execução dos serviços; assalariar, no sentido de remunerar, pagar o salário respectivo
ao empregado pelos serviços prestados; e, dirigir, implica no dever do empregador
de controlar e administrar a prestação de serviços dos empregados.
Nas palavras de Gomes; Gottschalk, (2008, p. 101) é “o empregador o devedor
da contraprestação salarial e outras acessórias; credor da prestação de trabalho e de
sua utilidade, é ele a figura central da empresa, no seu dinamismo econômico, social
e disciplinar”.
Logo, é imperioso destacar que os deveres do empregador para com os seus
trabalhadores são muitos, dentre eles encontra-se o dever de oferecer e zelar por um
ambiente de trabalho saudável e seguro para o trabalhador.
Neste sentido o doutrinador Sebastião Geraldo de Oliveira (2010, p.83) dispõe
que:
O meio ambiente do trabalho está inserido no meio ambiente
geral (art. 200, VIII, da Constituição da República), de modo que
é impossível alcançar qualidade de vida, sem ter qualidade de
trabalho, nem se pode atingir meio ambiente equilibrado e
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sustentável ignorando o meio ambiente do trabalho. Dentro
desse espírito a Constituição de 1988 estabeleceu
expressamente que a ordem econômica deve observar o
princípio de defesa do meio ambiente (art. 170, VI).
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Em síntese para se consiga atingir um ambiente laboral hígido e seguro, e com
boa qualidade o empregador tem o dever de zelar pelos direitos básicos do
trabalhador.
Devendo, portanto, ser proporcionado condições dignas de trabalho, que
cooperem para que o trabalhador desenvolva suas atividades em um ambiente de
trabalho seguro e saudável. Quer dizer, o empregador tem cristalina obrigação de
oferecer, gratuitamente, aos seus empregados equipamentos de proteção individual
em bom estado de conservação e de acordo com os riscos advindos de cada
atividade.
Por outro lado, insta destacar que a nossa CLT não faz distinção entre empresa
individual (pessoa física) e empresa coletiva (pessoa jurídica), citando ambos como
empregadores, os quais devem assumir todos os riscos da atividade econômica,
admitindo, assalariando e dirigindo a prestação pessoal dos serviços.
Ademais, nota-se ainda que de acordo com o referido dispositivo, os riscos
econômicos do negócio são tão-somente do empregador, ou seja, é ele quem
assume os riscos inerentes a sua atividade econômica, independente se os resultados
são positivos ou negativos, sendo ineficaz qualquer alegação estabelecida pelo
empregador para afastar tal prerrogativa.
Nesse contexto, o parágrafo 1º do mesmo artigo equipara empregador, “para
os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições
de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos,
que admitirem trabalhadores como empregados”.
Ainda a respeito da temática abordada pronuncia-se Nascimento (2009, p.
641):
Há juristas que só admitem como empregador a pessoa física
ou jurídica, uma vez que seriam os únicos sujeitos numa relação
jurídica. Porém, a realidade mostra que há situações nas quais
há relação de emprego com entes não dotados de
personalidade jurídica, como o condomínio, a massa falida etc
(2009, p. 641).
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Sendo assim, fazendo uma análise paralela do artigo 2º, caput e seu parágrafo
primeiro, tem-se que a CLT admite dois tipos de empregadores: o empregador típico
e o empregador por equiparação, entretanto, não há distinção no cumprimento das
obrigações em nenhum dos casos.
1.1 Doença Profissional e Doença do Trabalho
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Segundo dispõe a Lei n.º 8.213/1991, consideram-se doenças profissionais as
seguintes:
doença profissional, assim entendida a produzida ou
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a
determinada atividade e constante da respectiva relação
elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
[...] doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou
desencadeada em função de condições especiais em que o
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente,
constante da relação mencionada no incisoI.
Em síntese, o referido texto de lei aduz em outras palavras que as Doenças
Profissionais são ligadas à profissão e não ao trabalho do funcionário e que podem
ser causadas por agentes físicos, químicos ou biológicos em razão de certas funções
ou atividades, podendo, também, ser denominadas idiopatias, tecnopatias e
ergopatias. Sendo a espécie da qual a Doença do Trabalho égênero.
Ao conceituar doença profissional, Oliveira (2016, p.52) diz que:
“sinteticamente, pode-se afirmar que doença profissional é aquela típica de
determinada profissão.”
Já no que se refere as doenças do trabalho é imprescindível esclarecer que
estas possuem relação direta com algumas atividades laborativas, entretanto, não
possui no ambiente de trabalho sua causa única, pois, nesse caso o próprio ambiente
de trabalho é o fator preponderante que põe a causa mórbida em condições de
produzir doenças e lesões incapacitantes. Sendo denominadas comomesopatias.
Importante observar que a doença ocupacional se desenvolve pela atividade
desenvolvida no trabalho, e não por estar no trabalho. Assim, quando, em razão do
exercício laboral, for verificado o enquadramento do evento danoso em uma das
hipóteses previstas no artigo 19 da Lei 8.213/91, existirá a doença ocupacional.

283

www.conteudojuridico.com.br

Nesse contexto, o doutrinador Oliveira (1994, p. 102) afirma que: “as
mesopatias podem ser oriundas das condições em que o trabalho é realizado
(tuberculose, bronquite, sinusite, lesão por esforço repetitivo etc.)”.
Portanto, as condições excepcionais ou especiais do trabalho determinam à
quebra da resistência orgânica e a consequente eclosão ou exacerbação do quadro
mórbido, ou até o seagravamento.
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1.2 O Estabelecimento de Nexo Causal e Nexo Concausal
Primeiramente é importante que se esclareça que para haja o reconhecimento
de doença ocupacional, é imprescindível verificar o nexo causal ou concausal entre a
doença ou lesão alegada com as atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho.
Desta forma, faz-se extremamente necessária a prova médica pericial que, em regra,
é o principal meio de convencimento do magistrado.
Entretanto, ainda que de fundamental importância, é válido ressaltar que a
conclusão do laudo pericial emitido pelo “expert” não vincula ao entendimento do
Magistrado, que tem o dever de comparar com os demais subsídios constantes nos
autos do processo, destacando-se, conforme o caso, a existência de reconhecimento
do nexo epidemiológico pelo INSS e as declarações emitidas pelo empregador na
CAT.
No entanto, nenhum destes subsídios devem ser utilizados, objetivamente e
isoladamente, como prova inconteste. Necessária exaustiva dilação probatória, na
busca de se reconhecer ou não a existência da doença profissional ou ocupacional.
No que se refere a doença ocupacional, o nexo de causalidade encontra-se
quando da verificação de causa e efeito entre a doença e o labor e essa deve ser a
busca do magistrado.
Já o nexo de concausalidade é aquele ocorrido quando as doenças
ocupacionais são derivadas de mais de uma causa, ou seja, elas ocorrem quando
reunido a mais de um fator, relacionado ao exercício do trabalho e outras causas
extralaborais, a exemplo: predisposição genética, doenças sistêmicas, obesidade,
sedentarismo, entre outras.
Nesse sentido, o doutrinador Cavalieri Filho (2015, p. 83), ensina que: “a
concausa é outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela
não inicia e nem interrompe o processo causal, apenas o reforça, tal como um rio
menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe ocausal.”
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Além da classificação quanto ao tempo, Oliveira (2016, p. 60) também afirma
que se deve levar em consideração o grau da concausalidade na doença profissional
ou do trabalho:
O fator laboral pode ter contribuído de forma discreta,
moderada ou intensa juntamente com os fatores
extralaborais que provocaram o acidente ou a doença
ocupacional.
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(...) na seara da responsabilidade civil, o grau da
contribuição do trabalho, como fator concausal nos
acidentes ou doenças ocupacionais deve ser considerado e
pode influenciar nos arbitramentos dos valores
indenizatórios, (...).
Que dizer, quando a patologia que acometeu um trabalhador tem como
causa um ou mais fatores de origem extralaborais, importante observar alguns
requisitos, conforme dispõe Oliveira (2016, p. 176). Assim deve ser observado se o
labor, vejamos:
a) atuou como fator contributivo para o adoecimento; b)
atuou como fator desencadeante ou agravante de doença
preexistente; c) provocou a precocidade de doenças
comuns, mesmo daquelas de cunho degenerativo ou
inerente a grupo etário. Se a resposta for positiva,
estaremos diante do nexo concausal. (2016, p.176).
Assim, como também não deve ser deixado de observar que também existem
causas excludentes de responsabilidade. O §1º do artigo 20 da Lei 8.213/91 prevê
que:
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do
artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
(...)
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doençadegenerativa;
b) a inerente a grupoetário;
c) a que não produza incapacidadelaborativa;
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região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que
é resultante de exposição ou contato direto determinado
pela natureza dotrabalho.
§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não
incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo
resultou das condições especiais em que o trabalho é
executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência
Social deve considerá-la acidente do trabalho.
Portanto, é incontestável que a concausa não exclui a responsabilidade do
empregador. Tal hipótese configuraria divisão de responsabilidade, todavia jamais a
exclusão, até por inexistência de previsão legal. Logo, é possível compreender que
há responsabilidade civil do empregador quando há nexo causal e até mesmo
quando o trabalho atuou como fator concausal ao aparecimento ou
desenvolvimento da doença ocupacional.
2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
2.1 Da Responsabilidade Civil Subjetiva
A responsabilidade civil subjetiva é sempre fundamentada na necessidade
de que seja verificada a presença de dolo ou culpa na conduta do empregador. Sendo
essencial que haja a verificaçãode quatro elementos que caracterizam a
responsabilidade subjetiva, quais sejam: a ação, o dano, a culpa e o nexo causal.
Portanto, além da atuação do ofensor ocasionando um dano ao ofendido, é
imprescíndivelque seja verificado se o dano ocorreu por culpa do ofensor, ou seja, se
há nexo entre ação e resultado.
Ademais, destaque-se que na responsabilidade subjetiva também é necessário
ser fartamente evidenciado que o dano poderia ter sido evitado se o agente causador
tivesse adotado postura diferente e obrigatória, agindo de forma diferente. Essa
culpa concentrar-se-ia na inobservância de um dever que o agente deve conhecer e
observar. Nesse diapasão, o doutrinadorDias(1994, p. 118) assegura que:
“Efetivamente, não há possibilidade de definir a culpa sem partir da noção de dever”.
No âmbito Cível, a culpa é interpelada em sentido lato, quer dizer, abrange
culpa estrita e dolo, não importando, para fins de indenização, se o agente causador
do dano agiu intencionalmente ou por negligência, imprudência ou imperícia, o
dever de indenizar permanece e é aplicado em ambos os casos. Tal argumento é
baseado no que é previsto no parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, que diz:
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Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre
gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente a indenização.
Ainda sobre o referido tema, José Cairo Júnior (2004, p. 36) constata uma
realidade no meio jurídico brasileiro:
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Já a utilização da gravidade da culpa, como um dos parâmetros
para determinação da indenização por danos morais, é
justificável tendo em vista a natureza compensatória e não
ressarcitória daquela reparação [por dano material]. Mesmo
com todos esses inconvenientes, a jurisprudência e a doutrina,
manifestam-se no sentido de levar em consideração o grau da
culpa, tanto para fixação da responsabilidade civil quanto para
fixação do valor da indenização.
Nesse diapasão, é importante salientar que a doutrina divide a culpa em três
níveis: grave, que atenua-se ao dolo e abrange a culpa consciente, apresentando-se
de maneira grosseira; a culpa leve, identificada pela transgressão de um dever de
conduta, identificável pelo chamado “homem médio”; e, por fim, a culpa levíssima,
decorrente da falta de observação excepcional, que somente uma pessoa muito
atenta, ou provida de conhecimento específico para o ato, poderia ter.
De outra forma, também existe ainda uma segunda classificação utilizada pela
doutrina para apontar o tipo de culpa, Sílvio Venosa (2010, p. 113) exemplifica essa
classificação com três tipos: “culpa in eligendo, que é ligada à má escolha – um
empregado inabilitado indicado para ser preposto, por exemplo; culpa in vigilando,
traduzida na ausência de fiscalização do patrão em relação a empregados ou
terceiros sob seu comando; culpa in commitendo, que é quando um agente comete
um ato por imprudência”.
Em suma, a responsabilidade subjetiva, determinada pela culpa do agente, faz
com que o exame dos casos fique em torno de autor do ato que causou dano. No
entanto, existem casos em que a avaliação dos casos deve considerar mais se o risco
era possível independente de culpa do agente ou não em detrimento do agente
causador do dano, nesses casos, não se trata mais de responsabilidade subjetiva e
sim objetiva.
2.2 Da Responsabilidade Objetiva
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A responsabilidade objetiva é aquela que se configura quando da simples
ocorrência de um ato, do qual surja um dano, desde que se comprove o nexo de
causalidade entre os dois. Sendo assim, não importará se a conduta do agente se
deu de forma culposa ou não, pois, para a teoria objetivista, o dever de reparação
prescinde da culpa do agente que praticou o ato.
No entendimento de Sebastião (2007, p. 83), a responsabilidade objetiva se
assenta na teoria do risco, “segundo a qual basta o autor demonstrar o dano e a
relação de causalidade, para o deferimento da indenização. Os riscos da atividade,
em sentindo amplo, devem ser suportados por quem dela se beneficia”.
Quando exigido o direito de reparação dos danos com base na
responsabilidade objetiva, é indispensável averiguar apenas a ocorrência do dano e
a presença do nexo causal ou da concausalidade.
O nosso Código Civil de 2002 consagrou a teoria do risco, ao admitir ao lado
da responsabilidade subjetiva, a responsabilidade objetiva, como se constata da
leitura de seu artigo 927:
Art.927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único – Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
No entendimento de Costa (2003, p. 32), no direito do trabalho, pela teoria do
risco, a responsabilidade do empregador é objetiva. Vejamos:
rata esta teoria da responsabilidade pelo fato das coisas, em
função da qual o empregador responde pelos danos
provocados pela coisa, que tenha risco ou vício, na medida
em que o titular seja o guardião das mesmas. É a teoria do
risco criado.
Parte da doutrina objetivista defende a aplicabilidade da responsabilidade
objetiva do empregador nos acidentes de trabalho através de uma interpretação
harmônica do caput do art.7º da Constituição, com o seu inciso XXVIII, concluindo
que a Carta Magna não determinou os direitos dos trabalhadores de forma taxativa
e sim de forma exemplificativa, permitindo assim, a ampliação dos direitos dos
trabalhadores por meio de lei ordinária. Sendo o Princípio da Proteção, princípio
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basilar do direito do trabalho, Cairo Júnior (2006 apudManhabusco,2010, p.62)
arremata:
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Tratando-se de norma mais favorável para o trabalhador, posto
que exclui o elemento subjetivo da responsabilidade civil, a
regra contida no Código Civil teria preferência na aplicação ao
caso concreto, em detrimento da norma constitucional que
exige culpa ou dolo para reconhecer responsabilidade civil do
empregador em caso de acidente do trabalho. Ora, o Direito
do Trabalho surgiu com o objetivo de, criando uma
desigualdade jurídica para a proteção do operário, equilibrar a
desigualdade existente na relação fática entre empregado e
empregador, que pende para este último. Trata-se do princípio
da proteção do qual deriva da norma mais favorável.
Os doutrinadores que se posicionam a favor da aplicação do artigo 225, § 3º,
da Constituição da República aos acidentes de trabalho, o fazem a partir da
consagração do meio ambiente laboral como sendo uma extensão do meio
ambiente, conforme se depreende da leitura do art. 200, VIII da mesma constituição:
“Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”.
Como a Constituição em seu artigo 225, § 3º e a também a Lei n. 6.938/1981 – que
dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – em seu artigo 14, § 1º
determinam a responsabilização objetiva do agente causador de danos ao meio
ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, mais justo se faz a obrigação de
se indenizar os obreiros que venham a sofrer danos, pois estes estão diretamente
ligados aos meios de produção e por isso são atingidos diretamente pelos agentes
poluidores. Apoiam-se no fato de que não faria sentido toda a sociedade estar
protegida por essas normas ao passo que o trabalhador, que maneja de forma direta
os bens de consumo, ficasse sem a proteção adequada Oliveira (2009).
Nesse sentido, Mendes Júnior, 2011 apud Oliveira, (2007, p.100) defendem
que o trabalhador, como mais importante dos seres vivos, deve ser tutelado pelas
normas ambientais:
Vale dizer, a propósito que não faz sentido a norma ambiental
proteger todos os seres vivos e deixar apenas o trabalhador, o
produtor direto dos bens de consumo, que, muitas vezes,
consome-se no processo produtivo, sem a proteção legal
adequada. Ora, não se pode esquecer – apesar de óbvio, deve
ser dito – que o trabalhador também faz parte da população e
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é um terceiro em relação ao empregador poluidor. Além disso,
não há dúvida de que ruído, a poeira, os gases e vapores, os
resíduos, os agentes biológicos e vários produtos químicos
degradam a qualidade do ambiente de trabalho, gerando
conseqüências nefastas para a saúde do empregado.
Também indicada como a teoria mais moderna devido à expansão do seu
alcance, em razão das necessidades que surgiram durante o desenvolvimento
industrial, a teoria da responsabilidade objetiva vai de encontro a teoria da
responsabilidade subjetiva, chama de teoria clássica. Sobre esse contexto, Sérgio
Cavalieri Filho observa (2010, p. 16):
Por essa concepção clássica, todavia, a vítima só obterá a
reparação de dano se provar a culpa do agente, o que nem
sempre é possível na sociedade moderna. O desenvolvimento
industrial, proporcionado pelo advento do maquinismo e
outros inventos tecnológicos, bem como o crescimento
populacional geraram novas situações que não podiam ser
amparadas pelo conceito tradicional de culpa. Importantes
trabalhos vieram, então, à luz na Itália, na Bélgica e,
principalmente, na França, sustentando uma responsabilidade
objetiva, sem culpa, baseada na chamada teoria do risco, que
acabou sendo também adotada pela lei brasileira em certos
casos […].
Desse modo, no âmbito trabalhista, a teoria do risco se impõe com extrema
importância na medida em que se fundamenta na absorção dos riscos pelo
empregador, já que é dele o interesse de produzir mais com menores custos,
cabendo-lhe controlar e reduzir ao máximo os riscos a que, na busca do seu lucro,
submete o trabalhador.
Para, o doutrinador José Cairo Júnior (2004, p. 98), a teoria do risco pode ser
fracionada em teoria do risco profissional, teoria do risco autoridade e teoria do risco
social. “Pela teoria do risco profissional, aquele que tira proveito da atividade
industrial, perigosa por natureza, e para tantos cria riscos, responde pelos eventuais
danos causados aos operários em razão de acidente do trabalho independentemente
de culpa.".
Já no que se refere à teoria do risco de autoridade, o autor Cairo (2004, p.
101) entende que:
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A teoria do risco de autoridade ampliou o raio de ação da teoria
do risco profissional para abarcar também os empregados do
comércio e da agricultura. Considerava que o empregador era
responsável pelos efeitos dos infortúnios laborais pelo simples
fato do estado de subordinação jurídica dos seus empregados,
ou seja, a responsabilidade era definida pelo exercício do poder
de comando e direção do empregador.
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Assim, o autor também destaca a respeito da teoria do risco social: “Pela
teoria do risco social, a sociedade, representada pelo Estado, deve assumir a
responsabilidade pelos danos causados pelos acidentes de trabalho, resguardando
o direito de regresso contra o culpado direto que não adotou as medidas preventivas
necessárias”.
Importante salientar que a teoria do risco também abrange causas de
exclusão da responsabilidade civil, o que ocorre quando o acidente se consuma
somente em decorrência da conduta da vítima, bem como nos casos em que se
verifique a denominada “força maior interna”: Desta forma, caberá a
responsabilização ao autor do evento danoso, que tenha decorrido do risco inerente
à atividade por ele normalmente desenvolvida, desde que perfeitamente configurado
o nexo de causalidade existente entre o risco criado e o dano ocorrido
Portanto, a responsabilidade objetiva decorre, de norma legal expressa, ou
do exame da atividade pelo julgador. Grande parte das atividades sociais de riscos já
são normatizadas, isto é, já existem normas especiais que indicam a aplicação da
responsabilidade objetiva no caso concreto. O mesmo acontece com as atividades
laborativas. Existem normas específicas para a segurança do trabalhador e condições
exigidas para o ambiente de trabalho e, essas normas justificam a responsabilidade
objetiva nos casos de doenças ocupacionais.
3. AS PRINCIPAIS FORMAS DE PREVENÇÃO AS DOENÇAS OCUPACIONAIS
A Consolidação das Leis do Trabalho, mais precisamente em seu capítulo V,
versa sobre segurança e medicina do trabalho, o qual prevê uma série de medidas
que o empregador deve tomar a fim de evitar acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais em seus colaboradores. Ressaltando que, o descumprimento de tais
medidas é sujeito a penalidade de multa, prevista no art. 201 da CLT.
Importante frisar que a Consolidação das Leis do Trabalho é totalmente
elucidativa ao dispor os deveres do empregador para com o empregado, bem como,
os principais direitos do trabalhador no que se refere as normas de segurança que
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devem ser cumpridas pelo empregador, vejamos o que expõe os artigos 157 e 158
da CLT:
Art 157 - Cabe às empresas: I - cumprir e fazer cumprir as
normas de segurança e medicina do trabalho; II - instruir os
empregados, através de ordens de serviço, quanto às
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho
ou doenças ocupacionais; III - adotar as medidas que lhes
sejam determinadas pelo órgão regional competente; IV facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.
Art 158 - Cabe aos empregados: I - observar as normas de
segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de
que trata o item II do artigo anterior; Il - colaborar com a
empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.
Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa
injustificada: a) à observância das instruções expedidas pelo
empregador na forma do item II do artigo anterior; b) ao uso
dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela
empresa.
Em síntese, pode-se afirmar que o conjunto de normas de segurança e
medicina do trabalho é elucidativo quanto à obrigação do empregador na adoção
de medidas preventivas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no
ambiente organizacional, e quanto aos empregados, cabe o dever de cumprimento
das instruções expedidas pelo empregador, constituindo ato faltoso, a recusa
injustificada.
Sendo assim, conforme dispõe a legislação, o não cumprimento de tais
medidas é sujeito à penalidade de multa, conforme prevê o artigo 201 da CLT.
Portanto, é de fundamntal importância a implantação dos Serviços Especializados em
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT no ambiente de trabalho, além do
mapeamento seguro dos postos de trabalho através das Análises Ergonômicas dos
Posto e Instruções de Trabalho, bem como, a criação do Programa de Controle
Médico da Saúde Ocupacional, do PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais e da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que fazem
parte de um conjunto de medidas preventivas extrema importância para a segurança
do trabalhador, medidas essas que além de fundamnatais foram estabelecidas pelo
Poder Público para prevenção de acidentes e, consequentemente, de doenças
ocupacionais no ambiente de trabalho, devendo ser fielmente seguidas por todo
empregado.
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Registre-se ainda, que há medidas específicas para a proteção do
trabalhador, como por exemplo os equipamentos de proteção coletiva e individual.
Acerca desta proteção, o doutrinador Bensoussam (2010, p. 169) destaca que:
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“A meta principal de atenção em relação à proteção do
trabalho deve visar a instituição de medidas coletivas. Deve ser
priorizada em relação à proteção individual que pode ser,
entretanto, a única maneira viável de se fornecer uma proteção
adequada.
Deste modo, pode-se concluir que a ultilização dos equipamentos de
proteção individuais e também dos equipamentos de proteção coletivas aos
trabalhadores, amenizam diversos riscos a saúde do trabalhador. Já no que se refere
principalmente às doenças ocupacionais, é válido ressaltar que estas são de fato de
difícil prevenção, como por exemplo, as doenças osteomusculares, LER/DORT, devido
a sua natureza da doença.
Nesse contexto, Araújo Júnior, (2009, p. 83-84) defende que esses programas
devem ser baseados em certos fundamentos:
Entendo que após a análise dos fatores de riscos ocupacionais
e os aspectos organizacionais do trabalho e psicossociais, deve
o programa de prevenção da LER/DORT fundamentar-se, no
mínimo, em cinco medidas: adoção de pausas para descanso
por todos os trabalhadores; redução da jornada de trabalho
nos postos de serviço cujos movimentos desenvolvidos sejam
repetitivos, bruscos, com o uso da força e em posições
forçadas; diminuição da sobrecarga muscular com a
diversificação das tarefas; adequação do mobiliário, máquinas
e equipamentos para melhor conforto e eficiência do
trabalhador; gestão compartilhada das políticas de saúde e
segurança do trabalentre empregados e empregadores.
Finalmente, é válido destacar que há doenças ocupacionais que são de difícil
prevenção, como exemplo a LER/DORT, no entanto, não se trata de uma missão
impossível diminuir ou até mesmo extinguir os riscos da atividade laboral, tendo em
vista, que hoje há diversas formas de minimizar ou retardar seu surgimento, como
avaliação dos postos de trabalhos e atividades, programas de identificação de fatores
de risco que sejam desenvolvidos em conjunto por diversos profissionais dentro da
empresa e que envolvam a participação dos trabalhadores, o fornecimento de pausas
programadas e ginásticas laboral durante a jornada de trabalho, que visam uma
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preparação maior das estruturas osteomusculares globais, aumentando a oxigenação
muscular, lubrificação das articulações, trazendo descanso necessário para a
recomposição do obreiro, dentre outros fatores preventivos à higidez do trabalhador.
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3.1 A Lei ara proteção aos trabalhadores
A nossa legislação trabalhista e a jurisprudência tem moldado de maneira
ampla as medidas de segurança para os trabalhadores, para que assim possa se evitar
possiveis danos e prejuízos que venham gerar responsabilidade. O interesse nos
avanços da legislação não se restringe aos trabalhadores, cabendo as empresas
dever de prevenir acidentes e doenças ocupacionais e evitar consideráveis acoes
trabalhistas que geram indenizações, passando do risco ergonômico para o risco
econômico, como dispõe o doutrinador Sebastião Geraldo de Oliveira (2008, p. 222):
O aperfeiçoamento da legislação sobre a saúde do trabalhador
passou a interessar ao planejamento estratégico das empresas,
porquanto os riscos envolvidos em razão dos acidentes de
trabalho ou doenças ocupacionais, como visto, podem gerar
expressivas indenizações, além de comprometer a imagem
institucional da empresa.
Conforme dispõe a Portaria nº 24 do Ministério do Trabalho, de 29/12/1994,
as empresas e instituições que admitam empregados estão obrigadas a elaborar e
implantar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. Que
nada mais é que um programa de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce
dos agravos à saúde relacionados ao ambiente de trabalho, além da constatação da
existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos
trabalhadores. Inclui exames periódicos e readaptação de funcionários, se necessário.
Insta salientar que o PCMSO deve ser elaborado observando-se o
desenvolvimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, para que
seu desenvolvimento seja efetivo. Outro ponto importante a ser destacado, é que
não precisa ser homologado por órgão oficial, mas deve ficar em posseda empresa.
Para a proteção do trabalhador, a nossa CLT consagra todo o capítulo V a
Segurança e Medicina do Trabalho, onde são delimitadas normas que buscam fazer
com que os empregadores adotem medidas para a proteção da saúde do
trabalhador, como o fornecimento de equipamentos de proteção, a adequação do
ambiente para que fique em condições que não prejudiquem a saúde (iluminação,
conforto térmico, proteção contra incêndio, etc) e a limitação do trabalho (limite de
carga e atividades insalubres ou perigosas).
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Já no artigo 162, é exigido que as empresas segundo o número de
empregados e a natureza do risco de suas atividades, bem como, mantenham
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT. O dimensionamento dos SESMT vincula-se á, gradação do risco da atividade
principal e ao número total de empregados do estabelecimento.
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Outrossim, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego complementam as determinações da CLT. Mas, somente a legislação não é
o suficiente para evitar a existência dos riscos, como comenta Arnaldo Süssekind
(2004, p. 499):
Entretanto. não obstante esse completo e adequado sistema
legal, o Brasil continua a apresentar trágica estatística em
matéria de acidente de trabalho, sobretudo nas atividades
terceirizadas, em que os trabalhadores não recebem as noções
fundamentais de prevenção de acidentes.
Outra previsão infraconstitucional importante é a determinação pela CLT, no
art. 163, de que haja Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA em todo o
estabelecimento com mais de 20 empregados.
De acordo com Süssekind (2004, p. 503), “nas empresas em que o
funcionamento das CIPAs é prestigiado pela respectiva administração, os índices de
frequência tendem a cair”. A CIPA é formada por representantes dos empregados,
escolhidos por escrutínio secreto, e representantes do empregador, por ele indicado.
O presidente é escolhido pelo empregador dentre os representantes da empresa. Os
trabalhadores integrantes da CIPA gozam de estabilidade no emprego por até um
ano após o final do mandato.
O empregador, segundo os preceitos celetistas, deve tomar todas as
providências que visem ao cumprimento das normas legais de prevenção, conforme
previsto no art. 157, que traz os deveres do empregador relativos à segurança e
medicina do trabalho:
Art. 157. Cabe às empresas: l cumprir e fazer cumprir as normas
de segurança e medicina do trabalho; ll instruir os empregados,
através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no
sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças
ocupacionais; lll adotar as medidas que lhes sejam
determinadas pelo órgão regional competente; IV facilitar o
exercício da fiscalização pela autoridade competente.
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Quer dizer, é um dever de todo empregador menter o ambiente de trabalho
seguro, zelando pela higidez da saúde de seus trabalhadores, cuja não observância
é considerada um descumprimento de dever legal, sujeito às penas da lei. Portanto,
o empregador precisa garantir um ambiente seguro e saudável, mesmo que isso lhe
exija fiscalização constante do trabalho de seus empregados. Se o empregador
constata que algum empregado não está usando o equipamento de proteção
individual ou não está observando as paradas para refeições e descanso, deve
chamar a atenção do empregado e exigir-lhe que cumpra o determinado, sob pena
de ser considerado insubordinação.
A empresa pode, inclusive, lançar mão de advertência e outros meios que a
lei permite para punir o empregado, mas não pode permitir que haja algum
trabalhador exercendo as tarefas fora das normas de segurança. Se o empregador se
omite diante de situação de inobservância pelo empregado, estará praticando ato
ilícito, sendo conivente e sujeito a ser responsabilizado por eventual doença
ocupacional.
Por fim, a fiscalização do cumprimento das normas de segurança do trabalho
por parte das empresas é efetuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, podendo
ser realizada de ofício e até mesmo antes do início do funcionamento das atividades.
CONCLUSÃO
O presente artigo foi desenvolvido com o escopo de analisar e elucidar
acerca da responsabilidade civil do empregador nos casos de doenças ocupacionais.
Sendo assim, o referido trabalho inicialmente apresentou quais as obrigações do
empregador para com o empregado, passando em seguida a explanar acerca das
doenças profissionais e doenças ocupacionais, destacando ainda as suas notórias
distinções.
Ao analisar o tema abordado, pode-se concluir em uma visão ampla e
generalizada, que o trabalho na maioria das vezes expõe os trabalhadores a eventual
risco à sua saúde e vida, entretanto, existem algumas atividades que por sua natureza
aumentam em alto grau a possibilidade do surgimento de um acidente ou uma
doença ocupacional, e esses riscos devem ser previamente avaliados e em seguida
minimizados através das Medidas de Segurança e Medicina do Trabalho, além de
outras medidas esparsas por todas as normas trabalhistas que possam proteger
olabutador.
Registre-se que o empregado tem direito a trabalhar em um ambiente sadio,
livre de contaminações e riscos a fim de preservar sua saúde física e mental. Nesse
contexto, é notável que exista um conflito de direitos, pois ao empregador é livre o
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exercício da atividade empresarial, mas com a aplicação da teoria do risco o
empresário assume dois pesos ao mesmo tempo, já que desde a sua entrada nos
negócios está encarregado do insucesso de seu empreendedorismo, não bastasse
isso, dependendo do ramo de sua atuação empresarial responderá objetivamente
por todos os danos (acidente e doença) causados aosempregados.
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Assim, o presente artigo também expos quais as principais formas de
prevenção as doenças ocupacionais no ambiente de trabalho, destacando ainda a lei
de proteção aos trabalhadores.
Por fim, constatou-se, ainda, ser possível aplicar respectivamente as teorias
objetiva e subjetiva, quando há risco no trabalho exercido e também há comprovação
de culpa do empregador pelo dano ocorrido. No entanto, a responsabilidade
objetiva foi desenvolvida no Direito brasileiro para suprir uma necessidade de
reparação aos danos causados pela própria atividade do trabalhador, cuja culpa do
empregador é irrelevante ou de difícil comprovação.
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(orientador)
RESUMO: Este trabalho apresentou os tipos de distrato e as peculiaridades que os
acompanham, explanando detalhes quanto aos direitos e obrigações ao se tratar de
contratos, conforme definições mostradas no Código Civil brasileiro de 2002. Além
de, ainda, verificar quanto a possíveis consequências litigiosas envolvendo o tema e
seus impactos negativos. Em conjunto a este estudo, buscou ainda a análise de
decisões e jurisprudências que versam sobre as cláusulas de distrato, possibilitando
o caminho para construção de soluções. A metodologia aplicada à pesquisa teve
cunho documental e, sobretudo, bibliográfico, buscando a leitura de livros, artigos,
revistas, sites entre outros acervos no âmbito do Direito Civil, trazendo consigo
abordagem explicativa e descritiva a fim de elucidar o tema da melhor forma possível.
Ainda, a análise de decisões dos Tribunais Superiores e consolidação jurisprudencial.
Desta forma, concluiu-se pela necessidade de unificação da jurisprudência como
forma de combater o protecionismo exacerbado do comprador e garantir a isonomia
do negócio jurídico.
PALAVRAS-CHAVE: Direito das obrigações. Promessa de compra e venda de imóvel.
Distrato.
ABSTRACT: This paper presented the types of distract and the peculiarities it follows,
explaining details about rights and obligations when it comes to contracts, according
to the definitions shown at the Brazilian Civil Code of 2002. Aside from, also, checking
for possible litigious consequences involving the theme and negative impacts.
Attached to this study, it looked for the analysis of past decisions and jurisprudences
written about the distract clauses, enabling a path in the construction of solutions.
The methodology applied to the research had a documentary and, above all,
bibliographic nature, seeking to read books, articles, magazines, websites and other
collections within the scope of Civil Law, bringing with it an explanatory and
descriptive approach in order to elucidate the theme in the best possible way. Also,
the analysis of decisions of the Superior Courts and consolidation of jurisprudence.
Thus, it was concluded that there is a need to unify the jurisprudence as a way of
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combating the exacerbated protectionism of the buyer and guaranteeing the equality
of the legal business.
KEYWORDS: Right of duties. Promise to buy and sell property. Termination.
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INTRODUÇÃO
O trabalho teve como foco o Direito Civil objetivando a aplicação do distrato
no contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Entende-se que o Código
Civil do Brasil elaborado no ano de 1916 tratava a promessa de compra e venda
meramente como um contrato preliminar, o qual gerava ao promitente vendedor
apenas a obrigação de fazer, ou seja, não passava de uma simples declaração de
vontade para celebração de um contrato futuro, tendo em vista, que neste caso o
contrato definitivo.
Em se tratando do distrato, o conceito é de negócio jurídico que objetiva a
desconstituição do contrato, extinguindo os seus efeitos. É o desfazimento do acordo
de vontades, da relação jurídica existente, através da manifestação recíproca dos
contratantes (resilição bilateral), quando ainda não tenha sido executado o contrato.
Os seus efeitos operam-se sem retroatividade (efeito ex nunc). O distrato faz-se pela
mesma forma exigida para o contrato.
No decorrer da pesquisa foi levantado um questionamento sobre o assunto:
Na modalidade do contrato em que existam cláusulas de distrato, e em face do não
cumprimento por parte de ambos os contratantes, podem deixar de existir também
suas obrigações de forma bilateral?
É de conhecimento comum a necessidade de regulamento em forma de Lei
para transações de contrato. Isso porque o contrato de promessa de compra e venda
pode gerar discussões, principalmente quando o único não beneficiário é
consumidor. Nesse caso, a extinção do contrato unilateral deve apresentar o direito
para desfazer o contrato, assim como o arrependimento através da aplicação do
distrato.
Importante salientar que o distratante e distratado devem ter esse direito de
escolha para que ninguém saia com prejuízo no momento de firmar as cláusulas de
um contrato. Levando em consideração a crise no mercado imobiliário e seu desgaste
financeiro substancial, houve o aumento significativo na ocorrência de distratos
dentro dos contratos de promessa de compra e venda. Houve ainda a sobrecarga
processual de demandas sobre o assunto, demonstrando que junto à crise vieram
ainda os litígios e a necessidade resolução para as situações emergentes.
1 DIREITO CIVIL
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O Direito Civil tem seu princípio em regulamentar as relações privadas dos
indivíduos entre si, tratando do conjunto de normas jurídicas que regem os vínculos
pessoais ou patrimoniais entre entidades e pessoas privadas, ou seja, sejam elas
singulares ou jurídicas, de caráter privado ou público (BITTAR, 2003).
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Entende-se que o Direito Civil é o direito dos indivíduos, como: na medida em
que regula a capacidade jurídica destas, o direito das obrigações e contratos, o
direito dos bens, o direito da família, o direito que sucede as normas de
responsabilidade civil (SACADURA, 2007).
A Lei No 10.406, de 10 de janeiro de 2002, aprovada pelo então presidente da
república Luiz Inácio Lula da Silva, expõem mediante seus artigos algumas atribuições
do Direito Civil, como, (BRASIL, 2008):
Art. 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem
civil;
Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos
do nascituro;
Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil: (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência); I os menores de dezesseis anos; (Vide Lei nº 13.146, de 2015)
(Vigência)
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem
o necessário discernimento para a prática desses atos; (Vide Lei
nº 13.146, de 2015) (Vigência);
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir
sua vontade. (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência).
Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à
maneira de os exercer: (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência);
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; (Vide Lei
nº 13.146, de 2015) (Vigência) III - os excepcionais, sem
desenvolvimento mental completo; (Vide Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência);
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IV - os pródigos.
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Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por
legislação especial. (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência).
O Direito Civil tem suas leis constituídas através do código civil brasileiro,
desde o dia 11 de janeiro de 2003 que consta mais de 2000 artigos o Código Civil
sendo dividida em três partes, sendo na primeira parte, chamada Parte Geral,
encontramos o Livro I, o Livro II e o Livro III, respectivamente chamados “Das
Pessoas”, “Dos Bens” e “Dos Fatos Jurídicos” (DIREITO CIVIL, 2008).
Portanto, entende-se que o Código civil é um conjunto de normas que
definem os direitos e deveres dos indivíduos, dos bens e das suas relações no
segmento privado, tendo como embasamento a Constituição da República do Brasil.
2 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
O Código de Defesa do Consumidor – CDC, foi instituído pela Lei Nº 8.078, de
11 de setembro de 1990. Teve sua vigência protelada para a adaptação das partes
envolvidas.
O CDC foi criado a partir de uma expressa determinação constitucional, na
qual buscou preencher uma lacuna legislativa existente no Direito Americano, onde
as relações comerciais, tratadas de forma obsoleta por um Código Comercial do
século XIX, que não traziam nenhuma proteção ao consumidor.
Assim, tornou-se necessária a elaboração de normas que acompanhassem o
dinamismo de uma sociedade de massas, que se formou no decorrer do século XXI,
conforme dispunha a Constituição Federal de 1988 no seu artigo 5º, inciso XXXII.
O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Constituição
Federal (1988):
O artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) da nova Constituição determinava que, dentro de 120
dias da sua promulgação, deveria ser elaborado o código de
defesa do consumidor.
A partir da redemocratização do Brasil, houve a promulgação da Constituição
de 1988, houve um fortalecimento das entidades não-governamentais, fortalecendo
o clamor popular por uma regulamentação dos direitos sociais, o que se fez sentir
também na criação deste corpo normativo.
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Buscando alcançar esse objetivo, o Ministério da Justiça designou uma
comissão de juristas para que elaborassem um anteprojeto de lei federal, o qual mais
tarde seria aprovado como o Código de Defesa do Consumidor em 1990, gerando
importantes mudanças que, no decorrer dos anos 90 e na primeira década do século
XXI, mudaram consideravelmente as relações de consumo, impondo uma maior
qualidade na fabricação dos produtos e no próprio atendimento das empresas de
um modo geral.
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Uma das premissas essenciais para se estabelecer a chamada relação de
consumo, são os conceitos legais para palavras como consumidor, serviço ou
produto. Elas estão estabelecidas nos artigos iniciais do Código de Defesa do
Consumidor - CDC, (ELLO, 2007):
Consumidor: é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se
ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
(art. 2º);
Fornecedor: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços. (art. 3º);
Produto: é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial. (art. 3º, § 1º);
Serviço: é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista (art.3º, § 2º).
Nos dias atuais, muitos cidadãos já conhecem alguns de seus direitos, e por
isso, vão em busca de defesa na Superintendência de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON, que é o órgão responsável pela coordenação e execução da
política estadual de proteção, amparo e defesa do consumidor. Cabendo ao
PROCON: orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e
denúncias de consumidores, fiscalizar preventivamente os direitos do consumidor e
aplicar as sanções, quando for o caso.
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2.1 Direitos Básicos do Consumidor
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De acordo com o Código do Consumidor e de uma maneira simples e direta,
em seu art. 6º, os direitos básicos do consumidor são em número de 8 (oito), a seguir:
Tabela 01: Direito Básico do consumidor
PRIMEIRO
Proteção da vida, saúde e segurança;
SEGUNDO
Educação para o consumo;
TERCEIRO
Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços;
QUARTO
Proteção contra publicidade enganosa e abusiva;
QUINTO
Proteção contratual;
SEXTO
Indenização;
SETIMO
Acesso a Justiça;
OITAVO
Facilitação de defesa de seus direitos.
Fonte: Soares, 2000.
Isso não significa dizer que outras situações que venham a causar prejuízos
não tenham defesa. Em conformidade com a Lei de Defesa do Consumidor, e como
comenta o autor Soares, (2000, p. 96):
Os direitos relacionados na Lei n.º 8.078/90 não excluem os
previstos em tratados ou convenções internacionais de que o
nosso País seja signatário, da legislação interna ordinária,
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais
do direito, analogia, costumes e equidade.
Portanto, a defesa dos direitos do consumidor é ampla e não se limita à
proteção daqueles com previsão expressa na legislação.
3 TEORIAS DOS CONTRATOS
De acordo com Venosa (2013, p.21) “ [...] a teoria geral dos contratos apenas
possui o condão de particularizar as regras jurídicas dirigidas a esses institutos, como
modalidade de negócio jurídico”. No universo contratual salienta a importância mais
uma vez decantada da teoria geral dos contratos, com crucial importância para o
deslinde dos fenômenos dos vários contratos e negócios jurídicos. No exame de cada
contrato em particular, não havendo regra específica, o intérprete deve recorrer à
teoria geral.
Pinto (2016, p.189) conceitua Contrato:
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É o acordo de vontade ou negócio jurídico, entre duas ou mais
pessoas (físicas ou jurídicas) com finalidade de adquirir,
resguardar, modificar, ou extinguir direitos de natureza
patrimonial. Todos os contratos são atos jurídicos bilaterais,
pois resultam de uma conjugação de duas ou mais vontades.
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O contrato hoje pode ser conceituado como um instrumento
de tutela à pessoa humana, um suporte para o livre
desenvolvimento de sua existência, inserindo-se a pessoa em
sociedade em uma diretriz de solidariedade (art.1º, III,
Constituição Federal), na qual “ estar para o outro” se converte
em linha hermenêutica de todas as situações patrimoniais)
(PINTO, 2016, p.189)
A autora explica que tal percepção não estava gerando segurança jurídica
como se esperava frente ao promitente comprador, pois o promitente vendedor
percebendo a valorização do imóvel poderia invocar o direito de arrependimento,
mantendo-se na propriedade do imóvel, indenizando o promitente comprador, o
qual por sua vez não lhe era permitido meios para compelir o promitente vendedor
a outorgar a escritura pública prometida.
O Legislador se preocupou nesse caso com os contratos, incluindo no Código
Civil de 2002 o Título V- Dos Contratos em geral em que dispõe nos artigos 421 a
426 desde referido código as disposições preliminares em que as partes podem
escolher a modalidade de contrato.
Das Disposições Gerais Preliminares Código Civil de 2002 (BRASIL, 2008):
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função
social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas,
prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da
revisão contratual.
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e
simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o
afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos
em leis especiais, garantido também que:
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para
a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de
revisão ou de resolução
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e
observada;
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Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação
mais favorável ao aderente.
Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que
estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito
resultante da natureza do negócio.
Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos,
observadas as normas gerais fixadas neste Código.
Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa
viva. (BRASIL,2002)
Pode-se observar, assim, que no antigo Código Civil de 1916 não havia a
previsão de legislação específica sobre o tema, com exceção do extinto artigo 1.088,
o qual foi tema dos primeiros debates doutrinários sobre a promessa de compra e
venda no Brasil, os quais deram origem a toda evolução da matéria em questão. O
revogado artigo 1.088 não foi trazido pelo nosso atual Código Civil Brasileiro;
contudo, cabe ressaltar, que não é matéria inovadora a título de legislação.
O contrato de promessa de compra e venda surgiu a partir do contrato de
compra e venda. Este é muito mais antigo e vários de seus princípios podem ser
observados na promessa de compra e venda. De maneira simples, o contrato de
compra e venda é um negócio jurídico celebrado quando um indivíduo quer comprar
algo e outro quer vender. As duas partes se obrigam, uma a entregar a coisa e a outra
a pagar para obtê-la. Importante notar que sua mera celebração não gera a
transmissão da propriedade, uma vez que ficam as partes obrigadas a cumprir o
contrato para que isso de fato venha a ocorrer.
No direito civil brasileiro, os bens móveis se transferem pela simples entrega
da coisa, já os bens imóveis dependem de registro do contrato no Cartório de
Registro Imobiliário.
Para a existência da modalidade de contrato de compra e venda,
imprescindível a inclusão de alguns elementos essenciais: as partes celebrantes, a
coisa imóvel objeto da transação e o preço oferecido e aceito. Há ainda a exigência
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de capacidade das partes em conformidade com os artigos 3 e 4 do CCB/02, sob
pena de nulidade ou anulação prevista no artigo 171, I, CCB/02, senão vejamos:
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os
atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira
de os exercer:
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I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por
legislação especial.
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é
anulável o negócio jurídico:
I - por incapacidade relativa do agente;
Caso o vendedor seja casado, adicione-se a necessidade de outorga de seu
cônjuge:
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da
separação absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; (...)
A anulação pode se originar, também, em caso de vício de vontade quando
da celebração:
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é
anulável o negócio jurídico:
(...)
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo,
lesão ou fraude contra credores.
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No que diz respeito a coisa, esta deve ser lícita, ou em outras palavras, livre de
proibição. Ainda, deve ser determinada ou determinável, ou seja, importante o
conhecimento das partes sobre exatamente qual o objeto da transação no momento
da celebração do contrato. Quando não possível, que possa, pelo menos vir a ser
determinada.
Para finalizar os requisitos de legalidade das coisas, estas devem ser alienáveis.
Sendo considerada nula a venda de bens inalienáveis. No que se refere ao preço, este
deve ser em moeda nacional, certo e determinado. Existe a possibilidade de ser em
moeda estrangeira, nos casos de compra e venda internacional, se não for o caso,
será declarada a nulidade absoluta do contrato.
Importante aqui estabelecer a diferença entre o contrato de compra e venda
e sua respectiva espécie preliminar, e seus objetos. No contrato preliminar o objeto
é o contrato principal, que por sua vez, tem como objeto a real vontade das partes.
Assim, a existência do contrato de promessa de compra e venda está diretamente
atrelada ao preenchimento dos requisitos de seu objeto. Sua previsão encontra
guarida dentro do Código Civil sob o título de Contratos Preliminares, determinando
sua confecção sob a égide dos artigos 462 e 464 do mesmo Diploma:
Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve
conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser
celebrado.
Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do
disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste
cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito
de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra
para que o efetive.
Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao
registro competente.
Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do
interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo
caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se
opuser a natureza da obrigação.
Normalmente a celebração desse tipo de contrato é feita de forma irretratável
e irrevogável, trazendo não só as seguranças para o comprador, mas principalmente
a segurança da transação ao vendedor. E é aqui que descansa a maior problemática
apresentada neste trabalho: é possível a admissibilidade de arrependimento em
contratos que não incluam a irretratabilidade/irrevogabilidade do negócio?
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Os tribunais até pouco tempo tinham entendimento no sentido contrário,
inclusive o Supremo Tribunal Federal pacificou seu entendimento com a súmula 166,
tratando justamente sobre a inadmissibilidade do arrependimento no contrato de
promessa de compra e venda, a época positivado pelo Decreto-Lei nº 58/1937.
Complementando com Alves e Erico (2018, p.159):
[...] quanto ao contrato de promessa de compra e venda que
então, a partir desta análise, posteriormente a Lei 10.406, de 10
de janeiro de 2002, que instituiu o atual Código Civil Brasileiro,
veio discutir, juntamente com outras legislações, a promessa de
compra e venda de imóveis nos seus artigos 462 a 464 e artigos
1.417 e 1.418.
Para Alves e Erico (2018), as regras posteriores afetaram algumas posições
jurisprudenciais e exigiram uma nova análise dos doutrinadores quanto ao modo
como o tema era embasado nas legislações que vigoravam anteriormente ao Código
Civil de 2002.
4 A EXTINÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DO DISTRATO
Figueiredo (2008), explica que celebrado o contrato, a tendência natural é sua
extinção pelo adimplemento ou pela caducidade de sua vigência conforme pactuado
pelas partes. No momento da celebração de um contrato, a expectativa é de que a
sua extinção somente seja consolidada com o cumprimento de todas as obrigações
pactuadas, conforme lecionam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 517):
Consequentemente, o que se espera pelo curso normal dos
fatos é que o contrato alcance o seu término pela execução das
obrigações nele consubstanciadas, assim como os deveres
anexos emanados da boa-fé objetiva. Atingindo o objetivo para
o qual foi concebido, alcançará o contrato o seu ocaso. A
relação obrigacional é essencialmente transitória e
desaparecerá logo que o devedor cumpra a sua prestação,
sendo o contrato unilateral, ou quando ambas as partes
cumprirem as suas obrigações no contrato bilateral.
Ocorre que em certas situações, as partes, em comum acordo, podem querer
pôr fim ao negócio jurídico antes de exaurido o adimplemento, para evitar que isto
ocorra em sua plenitude ou ao menos parcialmente, dali em diante.
Nesse contexto surge o distrato. O Distrato sempre trouxe divergências
conceituais na doutrina, porém, é consenso que ele tem o efeito de não permitir que
o contrato produza efeitos para o futuro. Para GOMES, o distrato seria uma
declaração de vontade bilateral, que tem o fim de ao mesmo tempo, encerrar o
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contrato para o futuro, sendo uma espécie de resilição, e ainda revogar a vontade
dos declarantes, causando o que se chama de contrarius consensus.
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Ressalta ainda Figueiredo (2008, p.44) que:
Primeiramente, para que se possa vislumbrar a possibilidade
das regras de proteção ao aderente do distrato celebrado por
adesão, parte-se da premissa de que o distrato é uma espécie
de contrato, conforme conclusão a que se chegou alhures a
respeito do conceito e natureza jurídica do contrarius
consensus. Assim, sendo o distrato um contrato, é possível, em
tese, que o instrumento celebrado possa ser considerado como
um contrato de adesão, ou um distrato de adesão. Nesse
sentido, se presentes na celebração do distrato, os requisitos
do contrato de adesão, tratado alhures, pode este ser
considerado um contrato de adesão.
Da Extinção do Contrato, Seção I, Do Distrato no Código Civil de 2002, (BRASIL,
2008):
Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o
contrato.
Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa
ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia
notificada à outra parte.
Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma
das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua
execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de
transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos
investimentos.
A Lei do Distrato chega então com a promessa de trazer estabilização ao
mercado, evitando desequilíbrio contratuais, com parâmetros pré-estabelecidos para
os possíveis futuros distratos, bem como tornando obrigatórias cláusulas que
garantam ao consumidor pleno conhecimento de todas as condições da compra que
ali se inicia, sem qualquer dúvida, mesmo para os leigos no assunto, (SEGALLA E
VITALE, 2016).
Gomide (2019, p.06) explica em seu artigo quanto a Nova Lei do Distrato
13.786/2018 que:
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No início deste artigo, desde 2001, o contrato de compra e
venda de imóveis regido pela incorporação imobiliária era,
segundo o art. 32, § 2º, da Lei 4.591/1964, irretratável, ou seja,
não se admitia que houvesse a extinção imotivada pelas partes.
A partir da Lei 13.786/2018, o adquirente dispõe de uma
hipótese legal para extinguir unilateralmente o contrato, sem o
pagamento de qualquer multa. Nesses
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termos, a Lei cria um direito potestativo (direito de
arrependimento) em que o adquirente pode, sem qualquer
motivação, arrepender-se da aquisição realizada, desde que o
faça a partir de carta registrada. Nessa oportunidade, exercido
o direito de arrependimento, o adquirente poderá receber de
volta a totalidade dos valores pagos, inclusive a comissão de
corretagem paga.
A Lei nº 13.786 de 27 de dezembro de 2018 altera as Leis n n º 4.591, de 16
de dezembro de 1964, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para disciplinar a
resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em
incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. Nessa nova redação, o
Art. 2º A Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 35-A, 43-A e 67-A:
Segue art. 35-A, 43-A e 67-A (BRASIL, 2008:
Art. 35-A. Os contratos de compra e venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas
integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por
quadro-resumo, que deverá conter:
Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta)
dias corridos da data estipulada contratualmente como data
prevista para conclusão do empreendimento, desde que
expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará
causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem
ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo
incorporador.
§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido
no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado
causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do
contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos
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os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta)
dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do
§ 8º do art. 67-A desta Lei.
§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo
superior àquele previsto no caput deste artigo, e não se tratar
de resolução do contrato, será devida ao adquirente
adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de
1% (um por cento) do valor efetivamente pago à
incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die , corrigido
monetariamente conforme índice estipulado em contrato.
§ 3º A multa prevista no § 2º deste artigo, referente a mora no
cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser
cumulada com a multa estabelecida no § 1º deste artigo, que
trata da inexecução total da obrigação.”
Art. 67-A . Em caso de desfazimento do contrato celebrado
exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou
resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do
adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver
pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no
índice contratualmente estabelecido para a correção monetária
das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas,
cumulativamente.
Os motivos mais comuns a ensejarem um distrato nos contratos de promessa
de compra e venda se reduzem ao atraso na entrega do imóvel por parte do
vendedor e a inadimplência das parcelas, desvalorização do imóvel após entregue e
a crescente alta nas taxas de financiamento enfrentadas por parte do comprador.
Assim, caso na estipulada multa onerosa ao comprador que desfizer o negócio,
haverá situação desfavorável ao vendedor.
Frente à perda de quantias significativas dos seus investimentos, os contratos
de promessa de compra e venda passaram a dispor de cláusulas de distrato. Com
isso, o vendedor reteria a totalidade das parcelas pagas ou uma grande parcela. E
aqui iniciou-se a dicotomia entre os vendedores que justificavam a inclusão da
cláusula como uma multa justa pelo descumprimento de um contrato e, por outro
lado, o Judiciário passando a entender que tais cláusulas eram abusivas e, portanto,
uma afronta direta ao Código de Defesa do Consumidor.
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Quando a inadimplência parte do vendedor, o entendimento é pacífico no
sentido de que este deverá suportar os prejuízos encarados pelo comprador e a
devolução integral das parcelas tem como justificativa o descabimento de cobrança
por imóvel não entregue.
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No entanto, quando ocorre o contrário, onde o promitente comprador decide
pela rescisão contratual, houve grandes debates acerca dos valores justos a serem
retidos. Isso porque o vendedor é obrigado a restituir os valores nele investidos
quando der causa ao fim do negócio e, em contrapartida, o entendimento do
Tribunais é de que quando o comprador for aquele que iniciar o distrato do negócio,
deverá pagar os valores destinados à objetos acessórios do contrato e receber, ainda,
o montante sobressalente, ficando livre de quaisquer penalidades, ainda que tenha
concorrido aos prejuízos inerentes ao desfazimento contratual.
A fim de justificar a aplicação, utilizou-se do art. 53 do Código de Defesa do
Consumidor que veta a retenção total das parcelas pagas nos casos de distrato por
parte do comprador. O argumento aqui é no sentido de que a empresa teria dupla
vantagem em relação ao comprador, pois ficaria com o dinheiro investido e a
disponibilidade de renegociar o imóvel com novo comprador, o que em teoria
caracterizaria um enriquecimento ilícito.
A maior parte das decisões do STJ é nesse sentido e sob essa justificativa e, no
entanto, não chegou a de fato fixar uma porcentagem devida aos consumidores nos
casos de distrato. É certo que pelas decisões, estas porcentagens variam de 10% (dez
por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) nos casos em que o comprador não
chegou a fruir do imóvel e 40% (quarenta por cento) nos casos em que houve fruição.
CONCLUSÃO
O trabalho teve como foco o Direito Civil e sua função com relação a aplicação
do distrato no contrato de promessa de compra e venda do imóvel. No estudo foi
feito um aparato social e jurídico do tema, tendo em vista a dificuldade da garantia
institucional no que se refere a compra e venda do imóvel, ou seja, deve-se
estabelecer uma proteção do instituto de propriedade para evitar posições ilegítimas
sobre o tema em questão.
No ordenamento jurídico brasileiro o Código de Defesa do Consumidor CDC, um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor,
assim como, disciplina as relações e as responsabilidades entre o fornecedor
(fabricante de produtos ou o prestador de serviços) com o consumidor final,
estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades.
313

www.conteudojuridico.com.br

Quanto ao distrato, então, pode conter cláusulas abusivas, contrárias à
cláusula geral da boa-fé, que podem ou não implicar renúncia de direito resultante
da natureza do negócio, ensejando a atração das normas protetivas desse regime
jurídico específico.
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Nas relações de consumo, é comum a celebração de distratos que podem ser
considerados como instrumento de adesão e que ensejam facilmente a aplicação das
normas de proteção.
Já a classificação do contrato de promessa de compra e venda ressaltar que o
Código Civil Brasileiro de 1916 tratava a promessa de compra e venda meramente
como um contrato preliminar, o qual gerava ao promitente vendedor apenas a
obrigação de fazer, não passava de uma simples declaração de vontade para
celebração de um contrato futuro, ou seja, neste caso o contrato definitivo.
É preciso reconhecer que o mercado imobiliário pode ter sido um dos mais
afetados pela crise econômica atual, além da queda significativa na venda dos
produtos, muitos consumidores por diversos motivos não estão conseguindo mais
cumprir com a obrigação da promessa de compra e venda. O número de distratos
aumentou significativamente e com isso mais uma série de problemas para os
vendedores.
Deste modo, o distrato não pode ser visto apenas como uma relação entre
um comprador e um vendedor, ainda mais se tratando da venda de imóveis. Apesar
do contrato de compra e venda ter sido celebrado apenas entre essas duas partes, o
seu desfazimento poderá, a longo prazo, afetar todo o setor imobiliário e isso não
pode ser ignorado. O alto número de distratos podem comprometer os
investimentos em novas obras e retração do mercado. A consequência pode ser tão
grave que outros consumidores, que optarem por prosseguir com seus contratos,
podem acabar sendo os principais afetados.
Ainda que hoje o ordenamento conte com a Lei 13.786/18 que designa a
definição de consequências de distrato no corpo dos contratos a serem celebrados,
existe ainda a necessidade de consonância nas decisões dos Tribunais a fim de
equilibrar as relações contratuais. O objetivo aqui não é o protecionismo dos
vendedores, mas sim de todo o mercado imobiliário com a definição de
porcentagens justas a serem retidas com o propósito de não comprometer a
segurança jurídica do sistema como um todo.
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RESUMO: O presente trabalho tem por escopo apresentar o programa de
compliance como uma ferramenta que visa contribuir para promoção de boas
práticas, tais como: o cuidado com a reputação da empresa, estar em conformidade
com as obrigações (ambientais, trabalhista, tributárias e regulatórias, além das
questões legais e éticas). Seu objetivo é fazer cumprir na íntegra todas as leis,
normas e regulamentos pertinentes a sustentabilidade da empresa e, dentro das
circunstâncias que estamos atravessando, faz-se necessário que as empresas
adotem novas posturas estratégicas, sendo a implantação de um programa de
compliance uma sugestão eficaz que vem ao encontro dessa nova perspectiva.
Abordou-se na pesquisa o estímulo a autorregulação e aos benefícios trazidos pela
implantação do compliance nos quais podemos destacar: a melhora da imagem da
empresa no mercado; atração de investimentos; redução nos riscos de fraude e
corrupção; consciência e atenção para os colaboradores aumento da satisfação e
produtividade dos colaboradores.
Palavras-chave: compliance, combate a corrupção, conformidade, autorregulação,
cumprimento das Leis.
ABSTRACT: The purpose of this paper is to present the compliance program as a
tool that aims to contribute to the promotion of good practices, such as: caring for the
company's reputation, being in compliance with obligations (environmental, labor, tax
and regulatory, in addition to legal and ethical issues). Its objective is to fully comply
with all laws, rules and regulations relevant to the company's sustainability and,
under the circumstances we are going through, it is necessary for companies to
adopt new strategic postures, with the implementation of a compliance program
being a suggestion that meets this new perspective. The research approached the
encouragement of self-regulation and the benefits brought by the implementation of
compliance, in which we can highlight: the improvement of the company's image in
the market; attraction of investments; reduction in the risks of fraud and corruption;

54 Bacharel em Direito pela Universidade do Amazonas – UA, com especialização em Administração Pública
pela Universidade Nilton Lins. Advogado Militante na Comarca de Manaus e Prof. do curso de Direito da
Universidade Luterana do Brasil. ULBRA - Centro Universitário Luterano de Manaus.

318

www.conteudojuridico.com.br

awareness and attention for employees increased employee satisfaction and
productivity.
Keywords: compliance, fight against corruption, compliance, self-regulation,
compliance with Laws.
INTRODUÇÃO
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O termo compliance no mundo corporativo diz respeito à conformidade com
as leis.
A atuação do programa de compliance fundamenta-se no planejamento das
ações, na prevenção dos riscos de condutas inadequadas, auditando através de
ferramentas prudenciais para imediatamente corrigi-los visando estar sempre em
conformidade para recuperar a confiabilidade de todos os envolvidos nas
instituições.
Empresas como Petrobras, Natura, Itaú Unibanco e AmBev adotaram o
programa de compliance e relatam vários resultados positivos melhorando
significativamente os seus processos em todos os setores da organização.
Ganhando destaque também como empresas referentes em conformidade
recebendo várias premiações por empresas que avaliam boas práticas.
Para implantar o programa de compliance é necessário avaliar todos os
problemas de conduta que a empresa possa estar sujeita de acordo com seu cnae,
após a identificação do problema verificar se existe a possibilidade de eliminá-lo ou
minimiza-lo. Uma parte do roteiro será baseado no código de conduta que
regulamenta as ações de todos os colaboradores complementado pelo código de
ética que trata da missão visão e valores da instituição. Para garantir o sucesso do
programa ele precisa ser publicizado de maneira efetiva, nesse momento é
fundamental a participação de todos os colaboradores pois tem que atingir o máximo
possível para entenderem sobre a importância das ações para empresa e o
cumprimento das regras é fundamental um bom investimento em treinamentos e
comunicação interna. Se tratando das denuncias a implementação de um canal de
denúncia sigiloso para receber as informações com relação a violação de conduta.
E de imediato investigar a procedência para aplicar a devida penalidade.
Atualmente ter um programa de compliance na empresa é pensar em
conformidade, e isso pode ser considerado um diferencial competitivo, a velocidade
que as mudanças ocorrem é predominadora, requerendo mais habilidades exigindo
requisitos além do básico sem diferenciar o porte das companhias.
O risco de não adotar um programa de controle interno efetivo que viabilize
o monitoramento financeiro, a regeneração da imagem afetada e desvios de
comportamentos são exemplos de práticas que podem levar a empresa a condições
irreversíveis, até mesmo a extinção do negócio, isso inclui indenizações, multas,
reparações ao meio ambiente entre outros.
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Portanto, a implantação do compliance traz o benefício de acompanhar a
conformidade de todos os setores atuando de forma multidisciplinar e causando
interação com os principais setores, otimizando os processos com transparência nos
resultados.
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A seguir, serão abordados inicialmente aspectos que visam explorar os
conceitos-chave sobre Compliance. Na sequência, discute-se a respeito do
compliance nas empresas. Por fim, apresentam-se os estudos anteriores
relacionados ao tema desta pesquisa.
1.BREVE HISTÓRICO DO COMPLIANCE
A palavra compliance advém do verbo em inglês To comply remetendo a
ideia de cumprir, seguir as normas, agir em conformidade, aplicar um programa de
integridade. No entanto o tema é bem mais abrangente tanto no conceito como em
sua aplicação. Para Cruz (2017), “O termo compliance é conformidade, cuja
tradução livre é fazer de acordo com um comando, obedecer”, (CRUZ, 2017 grifo
nosso). De acordo com o autor, tal vocábulo foi encontrado pela primeira vez em um
texto datado de 1186. O autor ainda completa que, “O termo compliance seja na
forma atual ou antiga, não há indícios de que a ação a que se refere deva ser correta
e sim apenas estar de acordo com a ordem ou comando emanado.” Por outra
perspectiva, especialmente no ambiente corporativo, ele explica: estar compliant é
definido hoje como estar de acordo com regras, legislações, especificações,
enfim, normas, de toda e qualquer natureza, estabelecida para determinada
ação (CRUZ, 2017 grifo nosso).
No início do século 20, o termo Compliance surge, com a criação do Banco
Central dos Estados Unidos (FED). Seu objetivo foi criar um ambiente financeiro
mais flexível, seguro e estável (MORAES, 2019). Com o intuito de garantir
conformidade, controles internos e auditorias para demonstrar a transparência das
atividades corporativas para seus clientes, acionista e investidores. No entanto,
ganhou notoriedade a partir de inúmeros escândalos envolvendo a prática de
corrupção e lavagem de dinheiro. E o que era prevenção passou a ser uma
ferramenta de solução para cuidar dos setores de fragilidade, e assim criou-se a
Prudential Securities, em 1950, a regulação da Securities and Exchange
Commission (SEC), em 1960, e a criação do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),
em 1977. Cerca de 25 anos depois, o Reino Unido criou Bribery Act.
E mesmo com toda atenção voltada para o assunto, não foi possível evitar
a falência do banco Barings, por questões de vulnerabilidade nos sistemas de
controles internos, ou seja a ferramenta ainda não estava pronta e como resposta
surge o acordo de Basileia I, que tornou mais seguros os sistemas financeiros
internacionais e a criação do grupo Egmont, com intenção de incentivar a troca de
informações e centralizar o recebimento e o tratamento de comunicações suspeitas
relacionadas à lavagem de dinheiro proveniente de outros organismos financeiros.
(ASSI, 2018).
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No ano de 1992, o Brasil teve que se adequar aos regulamentos
internacionais através de programas de integridade como forma de garantir sua
participação no mercado americano e internacional. Um dos primeiros documentos
registrados que passam a tratar sobre a estrutura dos controles internos, surgiu com
a publicação da Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de 1998, editada pelo
Conselho Monetário Nacional (GABARDO; CASTELLA, 2015). O país se adequou
aos padrões éticos de combate a corrupção de forma branda. No entanto, o
segmento ganhou destaque, com a descoberta de esquemas de corrupção
envolvendo empresas públicas e privadas. O de maior repercussão foi o escândalo
envolvendo a estatal Petrobras, que deu início a Operação Lava-Jato, que se tornou
a maior iniciativa de combate a corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil.
Com o cenário econômico extremamente abalado criou-se importantes
legislações brasileiras, que colaboram para o desenvolvimento dos programas de
integridade e compliance, podemos destacar os seguintes: a lei n° 12.846,
anticorrupção, o Decreto 8.420/2015 que regulamenta esta, e a lei das estatais n°
13.303/2016. Em adicional a Resolução 20 do Coaf (Conselho de Atividades
Financeiras), que foi um órgão criado para o combate ao delito de lavagem de
dinheiro e para a recuperação de ativos (GABARDO; CASTELLA, 2015). Há também
as normas ISO 19600:2014 (Sistema de gestão de compliance) e a ISO 37001:2016
(Sistema de Gestão Antissuborno), ABNT55.
Todo esse arcabouço de leis, ISO, decretos e resoluções são itens
introdutórios para a implementação de um sistema de gestão de conformidade
baseados nos princípios da boa governança, da proporcionalidade, da transparência
e da sua sustentabilidade. Desta maneira, auxilia na integridade dos processos, e a
evitar ou minimizar potenciais problemas de corrupção, fraude e de má conduta,
entre outros.
2.O OBJETIVO DE ADOTAR O COMPLIANCE EM UM DETERMINADO SETOR
DA EMPRESA
No atual cenário corporativo, agir com integridade é incentivar e exigir
comportamentos éticos por todos os envolvidos na organização. O código de
conduta colabora para o direcionamento das boas ações, e o código de ética
complementa essa estratégia trazendo acolhimento para disseminação da missão,
visão e valores. A busca por conformidade está em alta, sendo tratada
prioritariamente para evitar sanções administrativa e prejuízos financeiros. Ou seja,
atuar com conformidade passou a ser obrigação exigida pelos que fazem parte
desse ambiente, onde novos conceitos passaram a ser fundamental para garantir
visibilidade no qual requer: fácil adaptação, agilidade para se reinventar e cumprir
as novas regras impostas pelo mercado globalizado. Por isso, a adoção de um

55 ISO 37001:2016; ISSO 19600:2014, ABNT. Disponível em: <http://www.abnt.org.br/ >. Acesso em 10 de
out. de 2020.
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programa de compliance passou a ser visto como uma questão de sobrevivência
para as organizações. (GIZZI; JUNIOR, 2018).
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Estes programas trazem diretrizes éticas e regras claras, de modo a evitar
situações de conflito de interesse por exemplo, além de mecanismo para detecção
e tratamento de falhas, através de um canal de denúncias e um processo
estruturado de apuração independente.
O Programa Compliance atua de forma preventiva implantando
procedimentos de autorregulação, é de interesse das empresas cuidar para
continuar; ou seja, auditar e aplicar mecanismos de controle que permitam com
maior facilidade identificar, diagnosticar e reprimir atos de corrupção e desvios de
recursos financeiros. As empresas que optarem em não controlar continuamente
seus executivos, normalmente perderá a cada ano 5% de suas receitas para a
astúcia de seus empregados, o que equivale a quase 3,7 trilhões de dólares em
nível mundial, segundo o relatório da CSO56 (ANTONIK, 2016). Planejar e controlar
através de estabelecimento, implantação de controles sobre a identificação de riscos
de não conformidade incluindo os processos com os terceirizados com o objetivo de
evitar que empresas perpetuem com práticas ilícitas.
O compliance é multidisciplinar, pois abrange diferentes áreas e interrelaciona contextos, como explica Neves (2018, p.38), “[...] compliance não é só um
tema jurídico, mas também um tema de governança coorporativa e relaciona-se com
outras áreas como ética, finanças, gestão pública e privada, gestão de riscos e
auditoria”. Logo, o entendimento do compliance beneficia a execução de processos
em quaisquer áreas, seja pública ou privada.
O Compliance vem contribuindo com a efetivação das normas e
regulamentos, influenciando nas relações de boas práticas trabalhistas e assim
colaborando com o a redução de passivos e a judicialização na justiça do trabalho.
O programa Compliance, é uma instrução coletiva de adequação às normas
legais e regulamentares, suas primícias devem partir da Alta administração, como
um propósito empresarial que tem a finalidade de complementar as auditorias pela
necessidade de detectar falhas e irregularidades na organização para a efetividade
do compliance.
A implementação do compliance é fundamental para o ambiente
coorporativo, pois, seu objetivo é levar benefícios para todas as áreas de negócios
e assim, fortalecer o sistema financeiro significativamente, uma vez que previne
fraudes, desvios de condutas por parte dos membros da empresa passando a atuar
sempre de forma proba, como deveria ser. Trata-se de um programa que adota
medidas transparentes para com os cumprimentos não somente dos negócios, mas
também da legislação trabalhista em vigor (CLT- Consolidação das leis trabalhistas)
de forma integral, bem como as próprias políticas internas da empresa que terá
56 Consultoria Americana Especializada em Análise de Risco e Segurança Empresarial, (ANTONIK, 2016)
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como consequência a diminuição dos números de ações e autos de infração
trabalhista.
É importante ressaltar que o programa de integridade que remete ao termo
compliance não se limita somente ao combate de desvio de condutas de pessoas
no ambiente empresarial ou de negócio, ele é bem mais amplo que isso. Atualmente
o compliance ganhou várias especificações, sendo hoje divididos por áreas,
compliance trabalhista, compliance tributário, compliance ambiental, compliance
concorrencial, dentre outros.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Nesta mesma linha de pensamento, pode-se dizer que: “programas de
compliance não são sobre as leis, mas sim sobre querer seguir as leis.” (SERPA,
2016).
De acordo com (NEVES, 2018), podemos destacar sete bons motivos para
implantação, desenvolvimento e manutenção de um programa de compliance
efetivo:
IDiminuição dos riscos de a empresas e seus funcionários
cometeram violações da legislação, evitando que
posteriormente venham a sofrer penalidades das autoridades;
IIRedução das penalidades caso a empresa venha a
cometer a violação e sofra uma condenação;
III- Decisão gerencial de implementação, a fim de evitar que
os gestores ou a alta administração sejam acusados de
negligência, pois estão trabalhando no sentido de prevenir que
a empresa e os funcionários venham a cometer violação da
legislação e dos princípios éticos, diz respeito também à
prevenção da corrupção no ambiente coorporativo;
IV- Prevenção na perda de receita em decorrências de bens
e serviços que não estejam de acordo com os valores de
mercado, o que evita compras superfaturadas;
VReputação reconhecida para contratar ou ser contratado,
empresas com boas referências atraem profissionais que se
identificam e manterá em seus quadros bons talentos, ao ter
uma reputação negativa no mercado acabará não sendo uma
boa opção;
VI- Exigência para adquirir empréstimos financeiros para
investimentos, atualmente o BNDES exige que as empresas
que solicitam empréstimos preencham um termo de
compliance. Investidores estrangeiros igualmente buscam
certificar-se de que a empresa tenha um programa de
integridade;
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VII- Diferencial competitivo que representa ter um programa
de integridade efetivo. Por exemplo, no Estado do Rio de
Janeiro, já há obrigatoriedade, desde 2017, como
condicionante para participarem de licitações, de haver um
programa de integridade efetivo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em termos práticos, um programa de compliance consiste em planejar a
prevenção de risco de desvios de conduta e descumprimento legal, além de
incorporar métodos para detectá-los e controlá-los (ASSI, 2018).
Montenegro (2019), explica que uma das funções do Compliance “... é
responsável pela gestão da integridade e deve garantir não só que sejam
observadas as leis, normas e diretrizes das instituições, mas também promover uma
verdadeira mudança de cultura organizacional”.
1.4 COMO ADOTAR COMPLIANCE EM UM DETERMINADO SETOR DA
EMPRESA
O programa de compliance consiste na organização interna de uma
empresa, são mecanismo e procedimentos que visam estabelecer a conformidade.
No quadro 1, é apresentado um roteiro de como iniciar um setor de
Compliance em uma empresa, a fim de nortear a utilização das técnicas estudadas
nesta pesquisa.
Quadro 1- Como iniciar o setor de Compliance.
Item
Roteiro para implementação do setor de Compliance
I
Elaborar um código de conduta, com linguagem acessível;
Esclarecer aos funcionários da organização, a importância de seguir os
II
protocolos estabelecidos no código de conduta;
Fazer com que a diretoria e os cargos de chefia deem o exemplo, ao seguir
III
os padrões definidos;
Criar canais internos para denuncias (ouvidoria), em que os funcionários
IV
relatarão as desconformidades com os protocolos;
Cumprir todas os regulamentos e leis. Além disso, a empresa não pode
V
envolver-se com prática moralmente questionáveis. Desta forma, a
imagem da instituição é zelada;
VI
Integrar a cultura organizacional com as práticas de Compliance.
Fonte: Adaptado de MORAES (2019).
A criação de um código de ética e conduta sem o seu devido
acompanhamento poderá ser ineficaz, sendo necessário também estabelecer um
sistema de fiscalização e sanção, dentro dos limites dos poderes de direção, para
se evitar danos à imagem e à reputação da empresa. No item I do quadro 1, podese presumir que é um ponto importante e que não deve ser confundido com o código
de ética. Pois aquele se refere à maneira de como os empregados, os terceirizados
e alta administração devem agir diante de situações especificas, enquanto este deve
estar relacionado os valores da empresa (ROCHA, 2018).
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No setor dedicado ao Compliance, pode-se elaborar um código de conduta
que chegue a todos os funcionários, de maneira inteligível. A integração de todos os
colaboradores, incluindo o alto escalão da empresa é fundamental para dar exemplo
as demais funcionários. (MORAES, 2019). Esse contexto está alinhado com os itens
II e III do quadro 1, apresentado.
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Uma das ferramentas indispensáveis no programa de integridade é o Canal
de denúncia, nele os atores envolvidos na relação de trabalho, negócio podem
comunicar qualquer espécie de desvio de conduta diretamente ao gestor do
Compliance, é importante que este canal seja seguro e que não seja banalizado por
perda de confiança, item IV.
Já o item V, do quadro 1 ilustrativo, está relacionado às próprias ações ou
atos da empresa, ela não deve ser envolvida em situações de riscos e exposições
negativas, descumprindo regras próprias ou até mesmo as legislações. Pois tais
eventos seriam um contra-censo aos valores do código de ética e conduta da própria
empresa.
O item VI, está relacionado à cultura organizacional de empresa, neste caso:
“O programa de compliance, quando faz parte da cultura
organizacional envolve diversas ações como: capacitar os
colaboradores para este modelo utilizando uma comunicação
de fácil entendimento, gerenciamento dos serviços
terceirizados para às mesmas normativas e a propagação de
um ambiente saudável congruente aos preceitos
disseminados.” (TONON; RANGEL, 2020).
A cultura de gestão de integridade pode ser baseada na norma ISO:
19600:2014 – Sistema de gestão de Compliance, uma cultura adequada de
compliance requer:
Item
I
II
III
IV
V
VI

Quadro 2- Cultura adequada do Compliance.
Requisitos de uma cultura adequada do Compliance
Um conjunto claro de valores organização;
Líderes atuando ativamente e sendo exemplos de adesão e
implementação de tais valores;
Consistência no tratamento de situações (desvios) similares,
independentemente de área ou função dos envolvidos;
Discussões abertas e transparentes sobre temas relacionados à ética e
valores da organização;
Reconhecimento aos comportamentos “aderentes” aos valores da
organização;
Política de consequência aplicada de maneira ágil, em casos de
comprovados desvios em relação aos valores da organização e/ou os
padrões estabelecidos para os processos;
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Mecanismos de avaliação do desempenho que levem em consideração a
dimensão Compliance.
Fonte: Adaptado (TONON; RANGEL, 2020).
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VII

O programa compliance além de regulamentar diversos setores, vem
adotando medidas que possam a beneficiar a coletividade, iniciando-se com a
criação de um código de ética e conduta, para direcionar todos os colaboradores na
atuação da empresa. Assim, o programa deve funcionar de forma imparcial,
estabelecendo regras e cumprindo os deveres tratados em uma relação trabalhista
bem alinhados com as normas. É necessário que todos os membros de uma
corporação sejam preparados para mudança, desde o empregado do nível
operacional ao estratégico. Pois quando há mudanças organizacionais, mesmo as
mais triviais, pode impactar negativamente o ambiente coorporativo. De acordo com
(SANCHEZ, 2020), “A adoção de novas ideias não ocorre naturalmente. Resulta de
trabalho intenso, planejado, com informações de forma concisa, legível e direta, para
garantir que as pessoas certas sejam impactadas, sensibilizando toda a equipe para
a busca do objetivo.”
“...observamos que o compliance aliado a uma boa gestão de
controles internos e de risco coorporativo, necessitam de
envolvimento da alta administração, conselhos de
administração, gestores de negócios, comitês de auditorias
entre outas partes interessadas na implementação e nas
revisões periódica de processos, pois as perdas, os erros e as
fraudes dificilmente acabarão, contudo, podem ser
minimizados se forem corretamente aplicados.” (ASSI, 2018).
A equipe denominada para representar o compliance deve ser
multidisciplinar, entender sobre as normas, legislação do país, dos processos
internos das empresas, controles, políticas e diretrizes estabelecidas, no geral sobre
o funcionamento de toda organização, não obstante terem reputação ilibada. Para
(ASSI, 2018), “Atualmente o maior desafio organizacional é quanto a formação de
uma equipe engajada para a implantação do programa de compliance, pois, esses
profissionais devem zelar pela conformidade entre leis, regulamentos e normas
internas e externas na busca do alinhamento operacional e dos processos da
organização.”
Confirmando o entendimento sobre a gestão de compliance, publicou a
RBA57, “Embora o Compliance esteja mais atrelado ao ambiente jurídico,
profissionais de diferentes formações também podem trabalhar no segmento, pois é
exigido conhecimento específico tanto da área jurídica como contábil,
administração, recursos humanos, Tecnologia da informação (TI) e
comunicacionais.” Para (MONTENEGRO, 2019), “Os advogados podem ter maior
facilidade com normativos e redações políticas, mas um bom comunicador, por
57 Revista Brasileira de Administração - RBA, ano 30, n° 133, p. 33-34, online. Disponível em:
<https://online.flippingbook.com/view/754019/32/>. Acesso em: 20 de out. de 2020.
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exemplo, é fundamental para que elas sejam transmitidas e interiorizadas da
maneira desejada.”
2.INSTITUIÇÕES QUE ADOTARAM COMPLIANCE E SEUS RESULTADOS
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É crescente o número de empresas brasileiras, interessadas em
acompanhar as tendências utilizadas por outros países, em um cenário econômico
cada vez mais competitivo onde requer habilidades estratégicas mais sólidas dentro
de um planejamento contínuo de aperfeiçoamento. As empresas tem buscado
formas de regulamentações altamente eficazes como uma forma de continuar
concorrendo com as demais empresas, ganhando visibilidade e de certa forma
também de impactar seu público interno (colaboradores) e externo (clientes).
Temos várias empresas no Brasil que já perceberam o rumo desse mercado
e se antecipam com as regulamentações através da implantação de programas de
conformidade, técnicas de planejamento, códigos de ética e conduta buscando os
cenários mais favoráveis para se destacarem. E assim, adotam medidas
padronizadas de processos. Tais empresas são reconhecidas e referenciadas em
seus negócios. Citamos algumas organizações que estão no topo da lista das
empresas mais éticas do mundo e premiadas anualmente pelo “Ethisphere®
institute que é o líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas
comerciais éticas que alimentam o caráter corporativo, a confiança no mercado e o
sucesso nos negócios”. No ano de 2020 as organizações Petrobras, Natura, Itaú
Unibanco e AmBev foram reconhecidas como as instituições padrão na adoção de
programas de compliance.
A Petrobras tornou-se referência para outras corporações com o Programa
Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC) onde descreve as principais ações
da companhia na promoção da ética, da integridade e de ações de prevenção e
combate à fraude e à corrupção. Após ter passado por grandes escândalos
envolvendo corrupção a empresa vem buscando a retomada de seu protagonismo.
E uma das ações que a estatal “Petrobras tomou foi de reavaliar seus processos de
contratação de fornecedores e prestadores de serviço e estabeleceu critérios de
exigências que abrangem a integridade das empresas, estrutura societária e ética.
O processo de contratação foi centralizado e as pessoas responsáveis treinadas em
técnicas de detecção de corrupção.” Segundo o site de notícias (ESTADÃO, 2017).
A empresa Natura, também ganha destaque quando o assunto é
conformidade. A supracitada implantou seu código de ética e conduta em 2006, mas
foi em 2013 que a evolução do programa Compliance aconteceu.
A Natura58 é reconhecida por sua transparência e ética. Em 2016 e 2017,
recebeu o Selo Pró-Ética do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da
União e por mais de cinco anos foi eleita a empresa mais ética na categoria de

58 NATURA. Ética e compliance. Disponível em: <https://www.natura.com.br/etica-compliance>. Acesso em:
15 de outubro de 2020.
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Saúde e Beleza pelo Instituto EthiSphere, sendo o último reconhecimento no ano
2020.
O Itaú Unibanco59, quando adotou o programa compliance com o objetivo
de prevenção e a mitigação da exposição do Itaú Unibanco a situações de não
conformidade com normas internas e externas, sendo responsável pelos aspectos
de governança, certificação de aderência, conduta e transparência. A área de
compliance corporativo no Itaú Unibanco contempla as atividades de
relacionamento com reguladores, autorreguladores e entidades de representação,
gestão de políticas corporativas, processo de pesquisa e captura, distribuição de
normas e acompanhamento dos planos de ação para aderência regulatória, risco
socioambiental, compliance trabalhista, governança de produtos, monitoramento
das Políticas de Investimentos Pessoais e da Política de Negociação de Valores
Mobiliários de emissão do Itaú Unibanco Holding S.A., gestão do Programa de
Relacionamento com Clientes, Programa de Integridade e Ética e monitoramento de
Práticas Abusivas (Trade Surveillance).
A Ambev também apresenta seus destaques, além de ser líder mundial no
mercado de cervejas a empresa atua em diversos países e culturas, e faz parte do
grupo Anheuser-Busch InBev (“AB InBev”), Para manter a Companhia consolidada
ela investe em programas de compliance como forma de roteiro a seguir, conduzida
por um código60 de ética claro e consistente, A organização acredita que para
alcançar seus objetivos de negócios, é indispensável aderir sempre aos mais altos
padrões de integridade e ética e cumprimentos com as leis e normas vigentes.
As empresas que adotam o programa compliance transmitem a mensagem
de que não estão dispostas a aceitar atitudes que não estejam de cordo com as
regras. Em alguns estados do Brasil, já é obrigatório a implantação do programa
compliance; impossibilitando as empresas que não possuem a participarem de
contratos com a administração pública.
3.RESULTADOS DA PESQUISA
O mundo dos negócios é altamente dinâmico e se move de forma cada vez
mais frenética. A digitalização do consumo já é uma realidade, o público-alvo
(consumidor) está online, visitando sites de compras e nas redes sociais
acompanhando, comentando e tomando decisões. A disputa entre as empresas pela
atenção dos clientes ficou mais acirrada; pois o número de concorrentes aumenta a
cada dia, o cenário está mais favorável para o consumidor (aumento da ofertas) e
com isso os clientes estão mais exigentes, conscientes e com mais acessibilidade
as informações; perante dessas mudanças, novas ações e aplicações precisam ser
59ITAÚ.
Integridade
e
ética.
Disponível
em:
<
https://www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores/integridade/default.aspx?linguagem=pt>. Acesso em: 05 de outubro de 2020.
60 AMBEV. Código de Conduta de Negócios. Disponível em:
https://www.ambev.com.br/conteudo/uploads/2017/07/C%C3%B3digo-de-Conduta.pdf. Acesso em: 15 de
outubro de 2020.
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tomadas na mesma proporção que elas mudam, é necessário inovar, adaptar-se a
um novo cenário de transformações irreversíveis.
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O programa compliance melhora a imagem da empresa de forma geral,
pois atua em vários setores com precisão nos resultados. em um cenário cada vez
mais disputado seja pela informação ou globalização tornou-se imprescindível que
as empresas invistam nos bens intangíveis através de bons talentos, profissionais
capacitados e atrelados às boas práticas de controles internos, bem alinhados a
uma cultura organizacional limpa de vícios, onde todos os membros, desde a alta a
administração até o funcionário de nível mais baixo possam conhecer as regras,
(direitos e deveres) bem definidos. A adoção do programa de integridade e o
Compliance podem, além de contribuir para manter a imagem de uma corporação,
como evitar desvios de conduta e de ética tanto por parte dos funcionários como
também dos prestadores e parceiros de relações comerciais, que possam se
envolver em situações constrangedoras e até antijurídicas.
Na esfera trabalhista o compliance não trata apenas normas legais e
regulamentares o programa busca os princípios fundamentais (normas-princípios)
previstos na Constituição Federal onde define os princípios e diretrizes que regem
uma sociedade. Ou seja, onde se organiza e sistematiza um conjunto de preceitos,
normas, prioridades e preferência que a coletividade aprovou, sendo a lei máxima
de um país. Pois as Normas-princípios são os fundamentos das normas-regras de
forma alguma as regras podem se chocarem com os princípios, pois ele é a base
que fundamenta e adéqua a regra (CARLOTO, 2019).
O Compliance, pode ser implementado por uma equipe multidisciplinar
dentro da empresa, envolvendo não somente o setor Jurídico a que o tema nos leva
a perceber, mas por profissionais da área de Contabilidade, Administração,
Engenharias, grupos de auditores internos, Recurso Humanos e setor de
Treinamentos, assim como o setor de Comunicação, cada um com seu papel e grau
de importância dentro de suas áreas de conhecimento, facilitando a função do gestor
de Compliance.
Investir em compliance é trabalhar na prevenção, cuidar para evitar
problemas, sejam eles na esfera jurídica, financeira, ambiental e de segurança do
trabalho. O compliance lida diretamente com um ativo intangível, a reputação, que
reflete a percepção do mercado e da sociedade sobre a conduta da organização em
todas as suas relações. No âmbito organizacional, a reputação é o grau de
reconhecimento que a instituição alcança em seu ambiente e, por que não, o grau
de estima por parte dos diversos stakeholders, colaboradores, acionistas, clientes e
muitos outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Adotar um sistema de compliance traz inúmeros benefícios para as
empresas independente do porte ou setor, as tratativas desse programa vão além
da proteção à lei Anticorrupção. Entre elas estão a melhora da imagem da empresa,
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satisfação dos funcionários, melhora a produtividade, a retenção e atração de bons
talentos, facilidade na captação de recursos (parceiros) e menos riscos jurídicos e
financeiros.
O fato de os consumidores estarem mais consciente com acessos facilitados
proporcionados pelas plataformas de pesquisa; requer um cuidado de prevenção
maior com as publicações e atitudes das empresas. Para fidelizar os clientes e
incentivá-los a recomendar a empresa, é necessário primeiramente adotar padrão
de qualidade no produto/serviço e efetivamente ser uma empresa consciente e
correta (com o meio ambiente, com as legislações tributarias, trabalhista e o respeito
com as pessoas).
Trabalhar em uma empresa que cumpre com as regras e normas, é
satisfatório pois, transmite a sensação de segurança de que está tudo bem, e que
seus direitos estão protegidos (salário, benefícios e boas condições de trabalho). Os
colaboradores representam a empresa e o nível de satisfação dos funcionários é
fundamental para sua permanência na organização; o colaborador satisfeito
realizará seus trabalhos com qualidade e em constante evolução. As boas práticas
realizadas pela empresa também geram sentimento de pertencimento.
Muitas empresas não conseguem reter seus talentos e isso significa perda
de tempo e dinheiro; O custo de selecionar um substituto gera um déficit na produção
até que o novo colaborador seja contratado e treinado.
A boa imagem da empresa gera colaboradores satisfeitos que
automaticamente atraem novos bons talentos, isso se deve à melhora da imagem
da marca; os atuais colaboradores, atuam como embaixadores da empresa, falando
bem dela para todos que conhecem.
Os parceiros buscam reciprocidade no investimento e segurança, para este
propósito, eles investigam o histórico da empresa a fim de identificar
sustentabilidade no negócio. Os investidores vão sempre julgar se é viável ou não
para tomarem a decisão de investir seu capital.
Não estar em compliance é bastante arriscado pois existem vários órgãos
atuantes que aplicam sanções pesadas a quem não respeita suas leis e normas, por
exemplo, a Receita federal e a justiça do trabalho.
Portanto o programa de compliance é aquele que garante que a empresa
respeite as regras internas e externas, atuando em todos os processos da empresa
tornando-a mais organizada e atrativa.
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RESUMO: A presente pesquisa busca analisar as famílias simultâneas enquanto
instituto jurídico, tendo como foco demonstrar a possibilidade do seu
reconhecimento jurídico em face do atual ordenamento legal. Para isso, utiliza
pesquisas bibliográficas a fim de realizar uma análise comparativa entre os
dispositivos legais vigentes no atual ordenamento jurídico, os conceitos trabalhados
pela doutrina familiarista brasileira, e o entendimento dos Tribunais pátrios a respeito
da matéria. Assim, descreve a possibilidade do reconhecimento jurídico das famílias
paralelas como uma necessidade de promover a dignidade da pessoa humana em
diversos casos já existentes hoje no Brasil, pois tal arranjo familiar é uma realidade, e
negar sua existência seria vedar os olhos para os direitos fundamentais de indivíduos
frutos dessas relações familiares.
PALAVRAS-CHAVE: Direito das Famílias. Reconhecimento Jurídico. Famílias
Paralelas. Dignidade.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da Origem do Direito da Família; 2.1 Da evolução
histórica do Direito da Família no Brasil; 3. Do Direito das Famílias no atual
Ordenamento Jurídico; 3.1 Dos Conceitos de família; 3.2 Das formas atuais de família:
3.2.1 Da família matrimonial; 3.2.2 Da família informal; 3.2.3 Da família homoafetiva;
3.2.4 Da família poliafetiva; 3.2.5 Da família monoparental; 3.2.6 Da família parental;
3.2.7 Da família mosaico; 3.2.8 Da família natural; 3.2.9 Da família substituta; 3.2.10
Da família eudemonista; 4. Das Famílias Simultâneas; 4.1 Da discriminação social; 4.2
Da necessidade do reconhecimento jurídico; 4.3 Da partilha dos bens; 5. Conclusão.
6. Referências.
INTRODUÇÃO
A existência de famílias simultâneas, onde um homem constitui mais de uma
família ao mesmo tempo, é uma realidade presente na sociedade brasileira há muito.
Porém ainda hoje estas famílias são negligenciadas pelo ordenamento jurídico
brasileiro, motivo pelo qual enfrentam grandes dificuldades quando necessitam da
tutela do estado para preservar ou assegurar seus direitos familiares.
Nesse sentido, a presente pesquisa demonstra de forma didática a
necessidade de se dar reconhecimento jurídico às famílias simultâneas. Assim, no
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primeiro capítulo se inicia uma explanação sobre a origem da família, a fim de que
se possa compreender com ela surgiu, bem como este capítulo também aborda sua
evolução na sociedade brasileira ao longo da história.
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Tão logo, o segundo capítulo faz uma abordagem sobre o direito das famílias
no atual ordenamento jurídico brasileiro, a fim de se demonstrar como se entende o
conceito de família atualmente, quais os seus fundamentos, bem como faz uma breve
abordagem sobre os principais arranjos familiares existentes atualmente na
sociedade brasileira e reconhecidos pela doutrina.
Superadas as questões gerais, parte-se para o terceiro capítulo, onde a
pesquisa se aprofunda nos conceitos de família simultânea, bem como explora os
desafios enfrentados por este arranjo familiar em face à discriminação social, aborda
os principais aspectos que demonstram a necessidade do seu reconhecimento
jurídico como um objeto garantidor de dignidade, e por fim enfrenta as questões
relativas à partilha de bens quando este arranjo familiar se desfaz, suas dificuldades
e possibilidades de partilha já existentes no ordenamento jurídico.
Por fim, parte-se para a conclusão onde se busca alinhar todo o exposto no
desenvolvimento para uma única direção: a de que é inevitável o reconhecimento
das famílias simultâneas em face dos anseios e necessidades dos participes dessas
relações.
1.DA ORIGEM DO DIREITO DE FAMÍLIA
A família enquanto instituto jurídico é um dos mais antigos, senão o mais
antigo, mecanismo jurídico presente na sociedade, pois a família é o primeiro agente
socializador do ser humano (PEREIRA, 2003, p. 151).
Ou seja, antes mesmo do homem se estruturar em sociedade surgem as
famílias, por este motivo, considerando que a lei sempre vem depois do fato, a
própria organização da sociedade se dá em torno da estrutura familiar (DIAS, 2016,
p.21).
Ocorre que o Direito, enquanto fato social é um objeto dinâmico, pois a
sociedade sempre estará na sua frente, e este sempre sofrerá modificações para
acompanhar a sociedade (VIEIRA, 1998).
Dessa forma, o legislador sempre estará atrasado em relação à sociedade, pois
para que uma conduta humana seja positivada em lei, primeiro é necessário que ela
se torne um fato social, e então o legislador passa a “carimbar” os fatos da vida,
criando direitos e obrigações (PONTES DE MIRANDA, 1983).
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Nessa vereda, sabendo-se que a família é um dos institutos jurídicos mais
antigos da sociedade, bem como sabendo que o direito é extremamente dinâmico,
o direito de família é um dos ramos que mais sofreu modificações ao longo do
tempo, e continua em constante evolução. Assim, faz-se necessário conhecer um
pouco desta evolução no ordenamento jurídico brasileiro.
1.1 Da evolução histórica do Direito de Família no Brasil
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O Brasil é um país muito jovem e consequentemente seu ordenamento
jurídico é tão jovial quanto, em verdade, antes da declaração de independência em
1822 o Brasil era uma colônia do Reino de Portugal, dependendo de ordens diretas
do Rei, logo, seu sistema jurídico era diretamente vinculado ao ordenamento
português (CEZARIO, 2010).
Nessa vereda, considerando que o ordenamento jurídico português
caminhava próximo aos princípios e dogmas religiosos, nesta época somente era
possível a composição de um arranjo familiar, qual seja: a família matrimonial: união
entre homem e mulher, indissolvível e baseada em estritos padrões de moralidade.
Ressalta-se que neste modelo ao casar a mulher se tornava relativamente incapaz,
não podendo trabalhar nem sequer administrar os próprios bens, cabendo ao
homem o protagonismo dessa relação (DIAS, 2016, p. 207-209).
Essa cultura conservadora criada pela Igreja influenciou a concepção de família
durante boa parte da história do Brasil, levando inclusive o legislador a positivar o
arranjo matrimonial no Código Civil de 1916. Ou seja, até pouco tempo atrás a família
no Brasil era matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, patrimonializada e
heterossexual excluindo-se da proteção legal qualquer arranjo familiar que não se
encaixasse nesse padrão (DIAS, 2016, p. 208).
Todavia, como o direito é extremamente dinâmico, em 1988 surge uma nova
Constituição Federal, que agora dá novos horizontes ao Direito de Família trazendo
mudanças significativas como o fato de igualar homens e mulheres na relação
conjugal, além de reconhecer juridicamente a união estável e a família monoparental
como arranjos familiares.
Esta renovação constitucional produziu seus efeitos também na legislação
cível, uma vez que em 2002 foi aprovado um novo Código Civil, que passou a
incorporar muito dos princípios e valores trazidos pela ordem constitucional vigente,
adotando uma postura menos rígida em relação a família, apesar de que pouca coisa
mudou, algumas regras importantes foram impostas, como a proteção à família ‒ de
modo que nenhuma pessoa de direito público ou privado poderá interferir na
comunhão de vida, o que já foi um grande avanço.
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Ressalta-se que mesmo com todo este dinamismo e com a evolução ocorrida
ao longo da história, o direito das famílias no Brasil ainda reconhece um número
muito restrito de famílias na legislação, conforme dispõe o Art. 226 da Constituição
Federal de 1988, bem como o Código Civil que reconhecem apenas o casamento
entre homem e mulher, a união estável e a família monoparental. Além dessas, o
ordenamento jurídico brasileiro também reconhece a família homoafetiva por meio
da jurisprudência nacional, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 4.277/DF e da ADPF º 132/RJ.
Assim, percebe-se que ainda há uma gama gigantesca de arranjos familiares
não reconhecidos pelo direito, pessoas que hoje vivem à margem da legalidade e em
uma condição juridicamente vulnerável por não serem legalmente reconhecidas.
2.DO DIREITO DAS FAMÍLIAS NO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO
Atualmente a família dispõe de uma formação bastante diversificada, fazendose necessária uma conceituação cada vez mais ampla a fim de abranger os diversos
arranjos familiares existentes na sociedade ligados por vínculos de sangue, afinidade
ou afetividade (MONTEIRO, 2012, p. 8).
Nesse sentindo, apesar de muitos pregarem a ideia de que a família está em
decadência, em verdade, o que há é uma repersonalização das relações familiares,
que hoje estão muito mais voltadas a questões como: afeto, solidariedade, lealdade,
confiança, respeito e amor (DIAS, 2016, p.28).
2.1 Dos conceitos de família
Desde o afrouxamento das relações entre Estado e Igreja, o conceito de família
passou a sofrer grandes modificações, pois a família deixou de ter aquela visão
hierarquizada onde o homem representava o centro de tudo, e a mulher passou a ter
mais protagonismo dentro da relação familiar, inclusive a partir da participação da
mulher no mercado de trabalho foi exigido cada vez mais uma divisão igualitária das
tarefas domesticas a fim de prover a manutenção do lar (DIAS, 2016, P. 205).
Nesse sentido, a lei nunca se preocupou em conceituar família, em verdade
para o Estado família era somente aquele ente formado pelo casamento, ou seja,
todas aquelas relações que não eram chanceladas pela formalidade do casamento
eram privadas de qualquer proteção, vivendo a margem da sociedade.
A primeira definição legal de família surge com a Lei Maria da Penha (Lei
Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006) que dispôs família como sendo qualquer
relação íntima de afeto. Ou seja, a partir deste momento, faz-se desnecessária a
existência de um casamento para se reconhecer uma entidade familiar. Ressalta-se
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reverberando seus efeitos no direito familiar.
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Nesse sentido, por muito tempo se entendeu que a família possuía natureza
jurídica de direito obrigacional, porém com a evolução dos conceitos, percebeu-se
que o Direito das Obrigações tem sua manifestação apenas por meio da vontade dos
indivíduos envolvidos, já a família vai muito além disso, pois para sua configuração é
necessário que haja um elemento imprescindível, qual seja o afeto (DIAS, 2016,
p.206). Ou seja, a família é um grupo social fundado essencialmente em laços de
afetividade (LÔBO, 2002, p. 96).
A doutrina traz ainda alguns conceitos interessantes baseados na formação da
família moderna, veja-se:
Braga (2012, p. 115) leciona sobre o conceito de família potestativa, onde o
indivíduo possui o direito de escolher livremente a formação de sua família, tendo
como norte a aproximação pelo afeto.
Serejo (2014, p. 267) trabalha no conceito de família virtual que é formada por
usuários em ambientes virtuais, a fim de satisfazer a carência de afeto ou a solidão
do dia-dia, projetando em um ambiente virtual (Second Life) uma família com
cônjuges e filhos a fim de exercer sua vocação familiar.
Chaves (2014, p. 348) empreende esforços em consolidar o conceito de família
multiespécie que em seu entendimento se trata de um arranjo constituído por
pessoas e seus animais de estimação, seres não humanos, reconhecidos pelo
ordenamento jurídico como coisas sensíveis. O que recebe amparo legal por meio
do Enunciado nº 14 do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) que prevê
a possibilidade de guarda compartilhada destes seres.
Nesse sentido, percebe-se que o conceito atual de família possui como pilares
a afetividade, a pluralidade e o eudemonismo, imprimindo uma nova roupagem no
ordenamento jurídico brasileiro (ALBUQUERQUE, 2004, p. 162).
Ou seja, percebe-se que a família enquanto instituição foi substituída por uma
família-instrumento que existe para contribuir com o desenvolvimento da
personalidade dos seus integrantes, bem como para o crescimento da própria
sociedade, o que justifica a proteção especial pelo Estado disposta na Constituição
Federal (GUAZZELLI, 2004, p. 331).
Por fim, percebe-se que a família atualmente trabalha em cima de um único
propósito: dar e receber amor (VILLELA, 1994, 645).
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Assim, buscando a concretização do direito fundamental a busca pela
felicidade, não sendo mais obrigatório manter uma família infeliz, hoje ela só
sobrevive quando vale a pena (RIBEIRO, 2000, p. 23).
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2.2 Das formas atuais de família
Antes de se aprofundar no estudo das famílias simultâneas, é importante fazer
um breve apanhado sobre os arranjos familiares que atualmente existem no Brasil, a
fim de se compreender a dimensão da família na sociedade. Ressalta-se que nem
todos os arranjos citados gozam de reconhecimento jurídico, porém isso não os
impede de existir.
2.2.1 Da família matrimonial
Conforme já exposto é aquele arranjo composto por um homem e uma mulher
sob o prisma de um casamento, sendo um arranjo hierarquizado onde a mulher
possui um papel passivo na relação. Este arranjo é comumente chamado de família
tradicional brasileira (DIAS, 2016, p.207).
2.2.2 Da família informal
São arranjos familiares não consagrados pelo casamento, atualmente também
chamados de união estável, onde os conviventes vivem como companheiros, mas
não são casados (DIAS, 2016, p.210). Ressalta-se que a União Estável pode ser
convertida em casamento, o que ao ver de Giselda Hironaka (2014, p.8) é a mais inútil
de todas as inutilidades legislativas.
2.2.3 Da família homoafetiva
É o arranjo familiar constituído por pessoas do mesmo sexo, fundado no afeto
entre as partes, e apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não prever
expressamente proteção jurídica a este arranjo, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu por meio da ADI nº 4.277/DF e da ADPF º 132/RJ que a união estável
prevista na Constituição Federal se aplicava a este tipo de relação, nesse sentido,
considerando que a união estável pode ser convertida em casamento, o Conselho
Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 175 de 2013 determinou que os
cartório brasileiro celebrassem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo,
dessa forma consagrando a união homoafetiva como uma entidade familiar.
2.2.4 Da família poliafetiva
É um arranjo familiar moderno que tem por base o respeito às liberdades
individuais de cada indivíduo, o afeto e a dignidade. Sua diferença para um arranjo
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familiar tradicional é o número de participantes, pois neste modelo são necessárias
pelo menos três pessoas envolvidas na relação afetiva. Nas palavras de Maria
Berenice Dias (2016, p. 215) a traição e a infidelidade estão perdendo espaço na atual
sociedade, e estão cedendo espaço a arranjos mais modernos e atrativos.
2.2.5 Da família monoparental
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Este arranjo é caracterizado pela presença de somente um dos genitores na
titularidade do vínculo familiar (Dias, 2016. P. 2015). São os clássicos casos de mães
ou pais solteiros que sozinhos se empenham pela criação dos seus filhos, distinguese dos casos em que um casal se separa e o vínculo familiar ainda é mantido pelos
dois com os filhos, neste caso, apenas um dos genitores participa da família da
criança. Esta possibilidade é reconhecida pela Constituição Federal de 1988 conforme
disposto no Art. 226, §4º.
2.2.6 Da família parental
A família parental é configurada pela convivência de pessoas, parentes ou não,
sob o mesmo teto com identidade de propósito, pessoas que convivem juntas como
uma família mesmo sem qualquer relação de natureza conjugal ou sexual. Por
exemplo irmãos que moram juntos por longos anos com o ânimo de construir
patrimônio e viver confortavelmente (BARROS, 2003, p. 151).
2.2.7 Da família mosaico
A família mosaico, também conhecida como composta ou pluralista, é aquela
formada por pessoas vindas de outros relacionamentos que já possuem uma família
e filhos. Nesse sentido, o novo arranjo familiar passa a juntar a prole dos participantes
na formação de um novo arranjo familiar (DIAS, 2016, p. 217). Por exemplo, duas
pessoas divorciadas que possuem filhos decidem se casar, e no novo lar irão morar
com os filhos vindo do outro relacionamento, por isso o mosaico, pois é um arranjo
formado por partes do que um dia já foi outra família.
2.2.8 Da família natural
Este arranjo familiar está ligado à ideia de família biológica, conceituado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente como a comunidade formada pelos pais ou
qualquer um deles e seus descendentes, ou seja, denota a ideia direta de uma família
biológica independente dos laços de afeto (DIAS, 2016, p. 219).
2.2.9 Da família substituta
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São famílias cadastradas nos programas de adoção que podem receber
crianças em caráter temporário, acolhendo os menores em um período de
necessidade até que possam ser devidamente devolvidos ao seio familiar natural
(DIAS, 2016, p. 222).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

2.2.10 Da família eudemonista
A família eudemonista tem por base a comunhão de vida, o afeto no plano da
igualdade a liberdade e a responsabilidade recíproca (LÔBO, 2002, p. 138). Neste
arranjo os membros são livres e o que importa é a busca pela felicidade, é um arranjo
onde a hierarquia familiar cede espaço a igualdade para que todos se apoiem
mutuamente a fim de atingir suas realizações pessoais (DIAS, 2016, p. 222).
3. DAS FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS
Pablo Stolze (2008) questiona se um indivíduo é capaz de amar mais de duas
pessoas ao mesmo tempo, a resposta obvia é que sim, afinal conforme leciona Maria
Berenice Dias (2016, p. 212) um indivíduo ama diversas pessoas na vida, a exemplo
disso seus pais, amigos, irmãos. Porém quando se questiona a possibilidade de um
vínculo afetivo e sexual a resposta na maioria das vezes é negativa, e isso reflete na
forma como a sociedade se organiza, no direito, e nas imposições estatais.
Ocorre que independente do estigma propagado pela sociedade aos
indivíduos que se relacionam com mais de duas pessoas, isso continua a ocorrer. Pois
em uma sociedade com uma cultura machista muito forte, o homem se envolver com
mais de uma mulher é visto como sinal de status, de virilidade, desperta a admiração
de outros homens (DIAS, 2016, p.449).
Assim, é comum na sociedade brasileira que indivíduos, principalmente
homens, se desdobrem em dois relacionamentos simultâneos, possuindo duas casas,
duas mulheres e até prole com as duas, ocorrendo um fenômeno jurídico que se
chama de famílias paralelas, tendo em vista que geralmente uma sequer sabe da
existência da outra. Ou seja, para melhor elucidar, famílias paralelas existem quando
um indivíduo possui uma mais de uma relação familiar ao mesmo tempo, pode ser
um casamento e uma união estável, duas uniões estáveis, duas famílias informais,
mas de qualquer forma duas famílias (DIAS, 2016, p.213).
3.1 Da discriminação social
Impende destacar que estes arranjos familiares frequentemente sofrem uma
grande discriminação da sociedade, que os vê com maus olhos, julgando como algo
impróprio, impuro, imoral, dentre outras coisas. Taxando sua existência como
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concubinato (DIAS, 2016, p. 449) a fim de negar direitos a quem destes arranjos faz
parte.
Ocorre que a família paralela não é família inventada, ela de fato existe em
diversos casos. Tampouco é uma família amoral ou imoral, nem aética, nem ilícita. É
família, e como tal, também procura o seu reconhecimento social e jurídico, assim
como os consequentes direitos advindos dessa sua visibilidade na vida social e no
sistema de direito brasileiro (HIRONAKA, 2014, p. 61-62).
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Enfim, argumentos para descriminar as famílias paralelas na tentativa de
expurga-las da ordem jurídica é o que não faltam. Nesse sentido, alguns alegam que
a união estável deve se manter em harmonia com o preceito da monogamia, ocorre
que a monogamia não é um princípio do direito das famílias positivado pelo Estado,
e sim uma obrigação nos casamentos (RUZYK, 2005, p. 221), não podendo ser
invocada para negligenciar o direito daqueles que já possuem uma necessidade
jurídica constituída.
3.2 Da necessidade de reconhecimento jurídico
Nesse caso específico, a inércia do poder judiciário em regular a matéria para
garantir direitos aos partícipes destes arranjos, tem dando causa a um grande
ativismo do poder judiciário que precisa decidir a matéria considerando a legislação,
mas garantindo dignidade aos membros desses arranjos (HIRONAKA, 2014, p. 57).
Ressalta-se que atualmente em alguns casos as uniões paralelas são tratadas
como sociedade fato e não de afeto, logo, se aplicado o direito das obrigações e não
o direito das famílias (DIAS, 2016, p. 452). Porém, ainda nesses casos, a mulher
geralmente é inquirida se tinha ou não conhecimento do outro relacionamento do
homem, pois tecnicamente apenas se reconhece a sociedade de fato se a mulher
comprovar que não possuía nenhum conhecimento.
Ocorre que essa postura, apesar de privilegiar a boa-fé a primeira vista, pune
mulheres, pois a boa-fé apenas é exigida de uma das companheiras, e o homem que
foi infiel e desleal com duas mulheres é “absolvido”, nada lhe é imputado,
permanecendo na titularidade do seu patrimônio e sendo desonerado da obrigação
de fornecer sustento a quem muitas vezes lhe dedica a vida (DIAS, 2016, p. 452). É
justo fechar os olhos para essas situações e lhe negar reconhecimento jurídico?
Nesse sentido, atualmente nem o Supremo Tribunal Federal (RE 397.762-8/BA,
Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 03/06/2008.) e nem o Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.348.458/MG, 3ª Turma, Relatora Ministra. Nancy Andrighi,
julgamento em 08/05/2014) admitem a existência de uniões paralelas para a seara
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do direito de família. Porém, há uma luz no fim do túnel quando o STF começa a
reconhecer a possibilidade de reconhecimento de uniões concomitantes para fins
previdenciários, vislumbra-se:
Previdenciário. União estável homoafetiva. Uniões estáveis
concomitantes. Presença da repercussão geral das questões
constitucionais discutidas. Possuem repercussão geral as
questões constitucionais alusivas à possibilidade de
reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva e à
possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis
concomitantes.
(STF, ARE 656.298/RG, Rel. Min. Ayres Britto, j. 08/03/2012).

Assim, percebe-se que as pessoas que buscam a tutela do poder judiciário
para buscarem pelo reconhecimento das famílias paralelas estão apenas tentando
buscar sua dignidade, de terem seu arranjo familiar reconhecido como família e não
serem desassistidos pela tutela estatal por mera discriminação social. Nesse sentido,
negar a existência das famílias paralelas é simplesmente tentar fazer com que elas
desapareçam (DIAS, 2016, p. 454), e com isso a justiça acaba cometendo enormes
injustiças (TJAL - AC 2010.000284-7, 2ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora
Maria Valéria Lins Calheiros, julgamento em 28/07/2014).
3.3 Da partilha de bens
Atualmente, considerando o cenário legal já demonstrado, o ordenamento
jurídico brasileiro chancela o enriquecimento injustificado do homem que depois de
anos de convívio deixa a relação sem qualquer responsabilidade pelo fato de ter sido
infiel à duas companheiras (DIAS, 2016, p. 456).
Nesse sentido, considerando que a Constituição Federal de 1988 não admite
tratamento diferenciado entre os filhos, excluir o direito sucessório da prole comum
é violar a dignidade humana e dar tratamento diferenciado aos filhos, o que a justiça
não pode chancelar (DIAS, 2016, p. 457).
Impende ainda destacar que quando há a dissolução das uniões e o Poder
Judiciário não consegue estabelecer uma sobreposição entre as uniões, ocorre o que
o Desembargador Rui Portanova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul chama
de “triação”, que é a partilha do patrimônio adquirido durante as uniões em três
partes iguais (TJRS - AC 70039284542, 8ª Câmara Cível, julgamento em 23/12/2010).
Ressalta-se que esta teoria já reverbera seus efeitos na jurisprudência, veja-se:
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Uniões estáveis simultâneas. Reconhecimento. Partilha de bens.
Triação. 1. Estando demonstrada, no plano dos fatos, a
coexistência de duas relações afetivas públicas, duradouras e
contínuas, mantidas com a finalidade de constituir família, é
devido o seu reconhecimento jurídico à conta de uniões
estáveis, sob pena de negar a ambas a proteção do direito. 2.
Ausentes os impedimentos previstos no art. 1.521 do Código
Civil, a caracterização da união estável paralela como
concubinato somente decorreria da aplicação analógica do art.
1.727 da mesma lei, o que implicaria ofensa ao postulado
hermenêutico que veda o emprego da analogia para a restrição
de direitos. 3. Os princípios do moderno direito de família,
alicerçados na Constituição de 1988, consagram uma noção
ampliativa e inclusiva da entidade familiar, que se caracteriza,
diante do arcabouço normativo constitucional, como o lócus
institucional para a concretização de direitos fundamentais.
Entendimento do STF na análise das uniões homoafetivas (ADI
4.277/DF e ADPF 132/RJ). 4. Numa democracia pluralista, o
sistema jurídico-positivo deve acolher as multifárias
manifestações familiares cultivadas no meio social, abstendose de, pela defesa de um conceito restritivo de família,
pretender controlar a conduta dos indivíduos no campo
afetivo. 5. Os bens adquiridos na constância da união dúplice
são partilhados entre as companheiras e o companheiro.
Meação que se transmuda em "triação", pela simultaneidade
das relações. 6. Precedentes do TJDF e do TJRS. (TJPE, AC
296862-5 0007024-48.2011.8.17.0001, 5ª Câmara Cível, Relator
Desembargador José Fernandes, julgamento em 13/11/ 2013).
Assim, apesar do número de decisões que reconhece os direitos da mulher
nesse tipo de situação ainda ser baixo (DIAS, 2016, p. 459), percebe-se que aos
poucos o poder judiciário vem criando coragem de enfrentar a matéria e a passos
lentos vem sendo obrigado a reconhecer a existência das uniões paralelas, o que hoje
já é mais comum na Justiça Federal em processos onde a esposa e a companheira
dividem a pensão por morte do falecido marido ou companheiro baixo (TRF da 2ª
Região, AC e ReEx Nec. 2004.51.10.000395-6, 2ª Turma Especializada, Relatora
Desembargadora Liliane Roriz, julgamento em 31/05/2012).
CONCLUSÃO
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Diante do exposto, percebe-se que a família brasileira passou por significativas
mudanças ao longo da história, evoluindo, mudando seus fundamentos e sua forma
de se organizar, prova disso é o fato de que hoje toda estrutura familiar se organiza
em torno do afeto, de modo que este sentimento passou a ganhar valor jurídico
inclusive como princípio norteador do direito das famílias.
Nessa vereda, com a família se estruturando em torno do afeto, passou-se a
questionar se o indivíduo realmente dispõe de afeto por uma única pessoa. Nesse
sentido, restou demonstrado que o Estado não tem como controlar os anseios do
coração humano, pois conforme dito pelo ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal
Carlos Ayres Britto, em decisão já mencionada, “o coração é terra sem lei”. Na mesma
linha Victor & Leo transformaram esta realidade em arte por meio da canção
Borboletas quando citam “dividido entre dois mundos [...] sei que estou amando, mas
ainda não sei quem [...]”.
Ou seja, as famílias simultâneas enquanto uma realidade existente no Brasil,
demonstram que é possível para um indivíduo dispor de afeto por mais de uma
pessoa, e este fato precisa começar a ser reconhecido pelo poder judiciário a fim de
garantir dignidade aos participes dessas relações, e principalmente aos filhos
advindos desses relacionamentos, pois são pessoas que não tem qualquer
responsabilidade pela infidelidade de um dos genitores, de modo que precisam ter
seus direitos assegurados.
Assim, percebe-se pelo exposto na presente pesquisa, que diante da inércia
do poder legislativo em dar efetivo conhecimento às famílias simultâneas, o Poder
Judiciário tem começado a se posicionar sobre o seu reconhecimento, ainda que de
forma tímida, algumas decisões já reconhecem a existência das famílias simultâneas
no Brasil, principalmente no âmbito previdenciário em se tratando de pensão por
morte onde o entendimento é completamente pacífico.
Dessa forma, faz-se necessário que o poder judiciário comece a enfrentar
esta realidade de forma mais concreta, a fim de dar o devido reconhecimento a este
arranjo familiar como o fez no caso das famílias homoafetivas. Afinal, em qualquer
arranjo familiar as partes só buscam este reconhecimento para terem garantida sua
dignidade, seu direito a busca pela felicidade, cabendo ao poder judiciário zelar pela
justiça e não negar a realidade.
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RESUMO: O presente artigo objetiva de forma geral analisar as formas e modelos de
confisco de bens constantes dos dispositivos legais no Brasil até os dias atuais com
a noção perdimento alargado inserido no código penal por meio do “Pacote
Anticrime” (Lei 13.964/2019), tendo como demais objetivos versar sobre o contexto
da criação desta lei expondo as inovações trazidas dentro do perdimento de bens,
verificar a constitucionalidade de perdimento alargado e sua aplicabilidade de
acordo com a realidade do Brasil. O perdimento, perda ou confisco, são
terminologias equivalentes ao efeito condenatório que traz como consequência a
retirada de patrimônio de determinado ente que o possua de forma escusa. No Brasil,
essa transferência coercitiva de bens ao patrimônio do Estado é concebida como
efeito penal, disposto no artigo 91, inciso II, alíneas a e b, do Código Penal; e também
analisada pela ótica de pena autônoma no artigo 43, inciso II, do já citado Código
Penal. Todavia, a noção do modelo de confisco alargado, bem como sua introdução,
é recente, data de 2016, por meio do Projeto de Lei nº 4.850. Como metodologia
utilizou-se pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.
PALAVRAS-CHAVE: Confisco de bens. Perdimento alargado. Código Penal. Pacote
Anticrime. Lei 13.964/2019.
ABSTRACT: The present article aims in a broad way to analyze the forms and models
of confiscation of assets contained in the legal provisions in Brazil until the present
day, with the notion of extended forfeiture inserted in the penal code through the
"Anticrime Package" (Law 13.964/2019), having as other objectives address the
context of the creation of this law stating the innovations brought within the
forfeiture of assets and verify the constitutionality of extended forfeiture and its
applicability according to the Brazilian reality. Forfeiture, loss or confiscation are
terminologies equivalent to the sentencing effect that results in the removal of assets
from a certain body that owns them in an undue manner. In Brazil, this coercive
transfer of assets to state property is conceived as a criminal effect, provided for in
article 91, item II, a and b of the Penal Code and is also analyzed from the standpoint
of autonomous punishment in article 43, item II of the previously cited Penal Code.
However, the notion of the extended confiscation model, as well as its insertion, is
recent, dating back to 2016, by means of Bill no. 4,850. Bibliographic and
jurisprudential research were used as methodology.
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SÚMARIO 1. Introdução. 2. Confisco de bens. 3. Confisco alargado: 3.1 Direito
comparado; 3.2 Pacote anticrime: LEI 13.964/2019. 4. Discussões acerca do confisco
alargado de bens no Brasil. 5. Conclusão. 6. Referências.
1 INTRODUÇÃO
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O perdimento de bens também denominado como confisco no vocabulário
brasileiro, é definido por Houaiss (2001), como ato punitivo em razão de
contravenção ou crime praticado por uma pessoa, pelo qual se apreendem e se
adjudicam ao fisco seus pertences, através de ato administrativo ou por sentença
judiciária fundada em lei.
Surge do direito romano, sendo de natureza patrimonial, todavia, que não
atingia somente a figura do condenado, mas que muitas das vezes tinha sua
abrangência expandida àqueles que do infrator dependesse.
Ao se fazer um retrospecto desse expediente jurídico no Brasil ao longo das
suas diversas constituições, pode-se considerar que o confisco de bens teve
abordagens, grau de importância e aplicabilidade divergentes de acordo com a
vigência de cada Carta Magna.
Em legislação ordinária, tem-se a matéria relativa ao perdimento de bens em
termos penais no artigo 91 do Código Penal, cujo o referido conceito foi resultado
da reforma da Parte Geral do Código Penal, editada pela Lei .7209/84, que ainda
trazia o entendimento da Constituição de 1967, que no seu art. 153, § 11 proibia o
confisco, a perda de bens do particular em favor da União. Desse modo, o artigo no
art. 91, II, o perdimento de bens era concebido como efeito secundário da
condenação, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé e repete a
norma da antiga Parte Geral.
A lei 13.964/2019, que entrou em vigor recentemente, em 23 de Janeiro de
2020, conhecida como “Pacote Anticrime”, foi sancionada pelo Presidente da
República após aprovação no Senado Federal no dia 11 de Dezembro de 2019, trouxe
consigo alterações, acréscimos e revogações substanciais ao Direito Penal, Processo
Penal, Execução Penal e legislação extravagante, apesar de trazer avanços necessários
para o judiciário, traz alguns retrocessos e torna o sistema ainda mais punitivo.
No caso específico do Artigo 91-A insere no Código Penal o entendimento do
perdimento alargado de bens, como um efeito da condenação para infrações com
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pena máxima acima de 6 anos de reclusão. a perda dos bens correspondidos a
diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível
com seu rendimento licito, onde o réu deve provar a licitude de seu patrimônio.
O presente estudo torna-se relevante do ponto de vista acadêmico em razão
da importância de que novas regras jurídicas trazem mudanças no seio da sociedade,
e assim, a academia promover discussões acerca da constitucionalidade desse artigo
91-A, uma vez que para alguns doutrinadores esta em desacordo com a Constituição
Federal de 1988, e violando assim, direitos fundamentais do cidadão. É importante
ressaltar que tal fato levou a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas
(ABRACRIM) a protocolar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6304).
Assim, o referido estudo tem como objetivo geral: analisar as formas e
modelos de confisco de bens constantes dos dispositivos legais no Brasil até os dias
atuais com a noção perdimento alargado inserido no código penal por meio do
“Pacote Anticrime”. Os objetivos específicos são: versar sobre o contexto da criação
do “Pacote Anticrime” expondo as inovações trazidas dentro do perdimento de bens;
verificar a constitucionalidade de perdimento alargado e sua aplicabilidade de
acordo com a realidade do Brasil.
2 CONFISCO DE BENS
A respeito d terminologia que será utilizado no decorrer do presente trabalho,
poderá ser mencionado “perdimento de bens” ou “confisco”, não havendo distinção
entre eles quanto ao conceito. Essado (2014), explica que o uso de “perda de bens”
é proveniente do fato da expressão ser uma das utilizadas pelo ordenamento jurídico
brasileiro e acolhida em decisões, bem como em diversos órgãos internacionais.
Em visão oposta quanto a nomenclatura, Bomfim & Bomfim (2005), citam que
o termo “perda de bens” é equivocado, visto que bens confiscados não se “perdem”,
e o termo “confisco”, pode ser facilmente entendido por leigos, possuindo ainda
equivalência em outros idiomas.
Do ponto de vista estritamente jurídico, Vieira (2019) cita que o termo
representa o ato de transferência coercitiva dos bens ao patrimônio do Estado,
revelando, ainda, que o confisco no Código Penal é tratado ora como efeito da
condenação penal, ora como pena autônoma.
Em outras palavras, o Confisco pode ser compreendido como o:
[..] efeito civil da condenação penal, envolvendo crimes e não
contravenções. Assim é meio através do qual o Estado visa
impedir que instrumentos que sejam considerados idôneos
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para praticar o delito caiam em mãos de certas pessoas, ou que
o produto do crime venha a enriquecer o patrimônio do
delinquente. (JESUS, 1983, p. 617)
No ordenamento jurídico, o confisco está presente no Artigo 5°, XLV da
Constituição Federal correlacionando o artigo 91 do Código Penal, e o confisco como
pena está presente no artigo 5°, XLVI, b da Constituição Federal correlacionando o
artigo 43, II do Código Penal:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

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: [...] XLV - nenhuma pena passará da pessoa
do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite
do valor do patrimônio transferido; XLVI - a lei regulará a
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c)
multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou
interdição de direitos; [...] (BRASIL, 1988)
Em ambos os casos o artigo 5º da Constituição estão correlacionados ao
Código Penal, primeiramente o confisco como efeito no artigo 91, e como pena no
artigo 43, II do referido código. Sousa e Tourinho (2019), partilham dessa linha de
raciocínio ao citar que o confisco como efeito previsto no artigo 91 do Código Penal
apresenta duas espécies.
Vieira (2017) aborda essas duas espécies, de modo que revela a primeira
espécie de confisco denominada clássica como aquela que recai sobre os
instrumentos ou proveito do crime, presente no artigo 91, II do Código Penal;
enquanto na segunda espécie, denominada confisco por equivalência, são atingidos
os bens constantes do Código Penal que apresentam o mesmo valor auferido pelo
agente, presente no artigo 91, §1°, e que por sua vez, reflete a tendência
internacional, adotando a perda de bens mesmo daqueles não associados ao crime.
Com relação as duas espécies de confisco, o autor a seguir desenvolve a ideia
já levantada anteriormente, conforme observa-se:
Em seu art. 91, II, b, o Código Penal institui a chamada perda
clássica,
que
consiste
em efeito
secundário
da
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condenação em razão do qual é decretada “a perda em favor
da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boafé” (inciso II), “do produto do crime ou de qualquer bem ou
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática
do fato criminoso” (alínea b). No § 1º do art. 91 (acrescido
somente em 2012), o legislador previu ainda a possibilidade de
perda por equivalente, nos seguintes termos: “poderá ser
decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto
ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou
quando se localizarem no exterior”. Em outros termos, verificase que o confisco não necessariamente se restringe àqueles
bens diretamente obtidos pelo criminoso com a prática do
delito pelo qual ele é condenado; em razão do que dispõe o
art. 91, § 1º, a perda pode atingir também “bens ou valores
equivalentes”. (CARDOSO, 2018)
O exposto acima suscita sobre: os instrumentos e o objetos relacionados a
ação delituosa. No confisco percebe-se a estrita limitação de aplicação onde os
valores estão relacionados ao crime, uma vez que aquilo a ser confiscado possui um
limite material, sendo apenas os instrumentos ou produto do crime.
Assim, Inácio (2019), diferencia esses aspectos discorrendo que os
instrumentos são aqueles que tiveram destinação específica na prática delituosa ou
cujo porte é ilícito, enquanto os produtos são frutos diretos da atividade delituosa
ou mediante sucessiva especificação, criado ou conseguido com origem criminosa.
Para auxiliar na compreensão dessas questões, tem-se o seguinte
ensinamento:
Instrumentos do crime são os utensílios que se prestam ao seu
cometimento. Confisco é a perda de bens do particular em
favor do Estado. Estes somente podem ser confiscados quando
consistirem em objetos cujo fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção, constitua fato ilícito. (COSTA JR., 1987, p. 440)
Vale ressaltar que os instrumentos apreendidos pela autoridade policial em
razão de estarem relacionados ao delito, não poderão ser restituídos aos seus
titulares enquanto interessarem ao processo e durante toda a sua tramitação.
Verifica-se ainda quanto o confisco como efeito da condenação, que se
estabelece a destinação publica dos bens e valores declarados perdidos, porém,
salvaguardando o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Sobre tal fato, Essado
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(2014), revela que a finalidade desse tipo de confisco é impedir que o agente do
crime permaneça com a propriedade ilícita derivada do crime, seja ela direta ou
indireta.
O chamado confisco por equivalência atua na hipótese em que o agente tenha
se desfeito ou escondido o produto ou proveito do crime, como aquele que adquire
imóvel ou deposite dinheiro ilícito em agencia bancaria no exterior. A seguir há a
fundamentação do exposto:
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A segunda espécie de confisco foi criada pelo legislador
ordinário em 2012, por meio da Lei nº 12.694, e é denominado
de “confisco por equivalência”, pois a perda de bens atingirá
não o resultado do crime decorrente diretamente da atividade
criminosa, mas bens que proporcionalmente apresentem o
mesmo valor auferido pelo agente criminoso. (ROMANO, 2019)
Fato que, ainda que esses bens não sejam encontrados, poderá ser decretada
a perda de bens ou valores correspondentes ao produto ou proveito do crime, para
que assim seja impedido que o agente continue auferindo lucro derivado do crime,
conforme também ensina Grego (2017)
3 CONFISCO ALARGADO
Uma questão relativa ao confisco alargado, cuja discussão será desenvolvida
mais adiante, porém que importa ser citada, é relativa a dinâmica de como funciona
tal instituto, visto que provada a origem ilícita dos bens e recursos, fundamenta-se
na prévia condenação por crimes tidos como graves, com o agravante ainda que caso
haja a existência de patrimônio incompatível com os proventos lícitos, todo o
patrimônio é concebido como fruto de ação delituosa anterior.
A questão anteriormente levantada, objetiva atingir o que a literatura chama
de despatrimonialização do crime, em razão de ir ao cerne da capitalização das
organizações, interrompendo o financiamento das mesmas. Sabe-se que ao
interromper o fluxo financeiro do crime organizado, o funcionamento da estrutura
criminosa é diretamente impactado. O confisco alargado também tem sua origem
nessa incapacidade do Estado em acompanhar o dinamismo das organizações em se
reorganizar e assim buscar lastro aos seus ganhos e patrimônios. Pode-se
compreender tal questão a seguir:
Vb [O confisco alargado] almeja suprir, assim, uma grave
lacuna constante do nosso ordenamento jurídico, que se
mostrava omisso em relação as situações em que indivíduos
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condenados por delitos diversos, como por exemplo, lavagem
de capitais, crimes contra a ordem econômica-financeira,
tráfico de drogas, apresentavam um patrimônio elevado,
revelando um estilo de vida absolutamente incompatível com
seus rendimentos, mesmo com a perda dos bens que foram
comprovados com instrumentos ou produto (direto ou
indireto) do crime. (LIMA, 2020, p. 40)
Em essência, o Confisco Alargado de bens pode ser compreendido como uma
medida de grande impacto, no qual o Estado objetiva alcançar montantes de valores,
cuja dificuldade ou impossibilidade de rastrear é grande por diversos fatores, como
por exemplo, uma rede delituosa complexa. Também porque os confiscos clássicos e
subsidiários já não conseguiam acompanhar e mesmo coibir o acúmulo de grandes
montantes de maneira ilícita pelos criminosos, visto que dependiam invariavelmente
de condenação penal, bem como por serem vinculados ao produto ou ao proveito
obtido.
Segue a definição do confisco alargado em todas as suas frentes:
O movimento de combate ao lucro decorrente da atividade
criminosa originou diversos instrumentos de persecução
patrimonial que buscam atingir o patrimônio ilícito de
organizações criminosas, sem exigir a vinculação com a
condenação penal ou a qualificação dos bens como produtos
ou instrumentos de crime. (VIEIRA, 2019, p. 36)
Vale ressaltar que tais medidas de combate a criminalidade devem ter como
foco a neutralização dos instrumentos, produtos e proventos do crime, de modo a
impossibilitar o alargamento das ações desenvolvidas resultantes das atividades
delituosas. O entendimento acerca do exposto é também compartilhado por Cardoso
(2018):
A perda alargada surgiu, eminentemente, para superar as
dificuldades probatórias impostas pelos instrumentos
tradicionais de confisco, que impõem a demonstração do nexo
entre bens a serem apreendidos e o crime objeto da
persecução penal. (CARDOSO, 2018)
Tem-se a explanação que o confisco alargado atinge todo o patrimônio do
condenado que se revele incongruentes com seus rendimentos lícitos. O confisco
alargado de bens é a medida que melhor se adapta a aplicação de grave
consequência patrimonial ao criminoso e que possibilita ao Estado a inversão do
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ônus da prova, especificamente naquilo que não for de acordo com o fruto de
trabalho lícito do investigado.
Outra delimitação do conceito é a no qual o autor versa sobre confisco
alargado como sendo:
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[...] a possibilidade de se declarar a perda, total ou parcial de
bens pertencentes a uma pessoa condenada por infração
penal, sem que haja a direta vinculação entre a aquisição de tais
bens e o crime mediante o qual a pessoa foi condenada. A
ampliação do alcance da perda torna-se possível em razão da
presença do critério probatório de elevada probabilidade,
baseado em fatos concretos, que apontem a provável aquisição
de bens a partir de atividades criminosas semelhantes aquela
pela qual a pessoa foi condenada. (ESSADO, 2014)
Sendo assim, o confisco de bens em que sua ilicitude é apenas presumida,
sem que tenha provas da sua ligação com o fato criminoso. Segundo Correia (2012),
para sustentar essa presunção existe a suspeita de que o agente cometeu outros atos
ilícitos, além dos de sua condenação, resultando em patrimônio injustificável e não
compatível com seus rendimentos.
Interessante notar ainda acerca do confisco alargado é que os instrumentos
resultantes destes são classificados em 04 (quatro) modelos. O primeiro modelo
determina uma regra de confisco geral, de maneira que resta condenação por algum
dos delitos selecionados e serão apreendidos os bens do apenado, mesmo que sejam
comprovadamente lícitos. Correia (2012), cita que este primeiro modelo se
caracteriza como pena (acessória ou principal) e desse modo traz complexos
problemas de constitucionalidade, principalmente em face do princípio da
proporcionalidade. Sobre desse modelo, assim versa o autor:
O primeiro modelo é o confisco geral de bens, aplicado a partir
da condenação por algum crime previamente selecionado. Não
se perquire se o patrimônio é ilícito; ele será atingido mesmo
que o bem comprovadamente seja lícito. (VIEIRA, 2019, p. 37)
O segundo modelo assemelha-se ao tratado anteriormente, determinando o
confisco de todos os bens das organizações criminosas, em razão de que estes
podem ser utilizados em novas práticas delituosas, assim, seu emprego é
presumivelmente ilícito sendo desnecessária a demonstração de aquisição lícita.
Sobre o modelo em tela, o autor discorre da seguinte forma:
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Esse modelo não se preocupa com a origem criminosa dos
bens, porém com seu presumido emprego ilícito. Assim não há
que se cogitar de demonstrar eventual nexo entre os bens e a
aquisição ilícita (ESSADO, 2015, p. 148)
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Nota-se, portanto, que a abordagem se desloca de uma origem ilícita para o
presumido destino ilícito. Todavia, pelo potencial em atingir o patrimônio como um
todo baseado somente numa ficção, esse modelo pode conflitar com o princípio da
presunção de inocência, conforme versa Correia (2012).
O terceiro modelo nas palavras de Inácio (2019), é essencialmente civil, visto
que independe de ação penal. Tendo nesse caso como ponto central o uso ou origem
ilícita da propriedade, e desse modo, bastando a comprovação que a propriedade a
ser confiscada possui tais características.
Reconhece-se, nesse modelo, um caráter real ou in rem em
razão de não incutir, na causa de pedir, nenhum elemento a
respeito da responsabilidade do proprietário ou do possuidor.
Basta a demonstração de que a origem ou o uso da
propriedade são contrários ao ordenamento (VIEIRA, 2019, p.
37)
Outra característica desse modelo é que sua aplicação se dá em situações em
que ocorre a incidência de impossibilidade quanto ao prosseguimento do processo
penal por questões como ausência, falecimento e fuga do acusado ou mesmo não
identificação do autor do delito. Inácio (2019), afirma que esse modelo se apresenta
como uma forma eficaz de ultrapassar o garantismo penal, visto que grau de certeza
exigido no processo civil é muito menor.
O quarto modelo apregoa que confisco de bens se deve a consistentes
elementos comprobatórios que indicam a origem ilícita dos mesmos. Tal
consideração é baseada na conjuntura de condenação anterior por crimes elencados
como graves, bem como a existência de patrimônio incompatível do acusado. Tais
fatos permitem presumir serem os bens provenientes de carreira criminosa anterior.
Assim fundamenta o autor:
A conclusão pela origem ilícita dos bens é fundamentada na
prévia condenação por crimes considerados graves e na
existência de patrimônio incompatível com a renda lícita do
condenado, o que permite a ilação de que eles são resultado
de carreira criminosa anterior. (VIEIRA, 2019, p. 39)
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Uma questão suscitada pelo modelo retromencionado é acerca da presunção
de inocência, uma vez o réu sendo condenado pela prática por um dos delitos
pressupostos, ocorre a inversão do ônus probatório, de modo que são levantadas
suspeitas de que aqueles bens incompatíveis com rendimentos lícitos são resultado
de atividade criminosa.
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De acordo com Correia (2015), tal presunção é fundamentada na conjunção
de patrimônio desproporcional e o lucro inerente a espécies delitivas às quais são
requisitos de aplicação do Confisco Alargado.
Nesse sentido, Duarte (2013), faz críticas ao confisco tradicional, pois as
perdas de benefícios resultantes do crime, se mostraram insuficientes inúmeras
vezes, por exigir a prova da ligação entre o benefício e o crime, onde, na maioria dos
caso é impossível de estabelecer essa ligação.
Pode-se considerar que o confisco alargado, leva vantagem sobre o confisco
clássico, pois esse último, funciona somente onde é provada a ligação entre o
benefício resultante de ilicitude e o crime, sendo assim, sem essa prova, serão
mantidos os benefícios ilícitos na esfera patrimonial dos criminosos, fato que não
acontece com no confisco objeto do presente.
O confisco alargado se mostra viável sob o aspecto de que a criminalidade
vem se reinventando constantemente, organizando-se em estruturas não
contempladas pelos dispositivos legai e tampouco suscetíveis a pena de prisão.
Dessa forma, somente atacando o lucro se obterá a prevenção das espécies delitivas.
3.1 Direito comparado
É indispensável notar que não apenas no contexto nacional brasileiro, mas na
realidade internacional, as práticas da criminalidade organizada e econômica atuam
em um leque de setores de atividades que visam conferir embasamento, por meio
da lavagem de grandes receitas produzidas pelas atividades criminalmente ilícitas,
tais como tráfico de drogas, armas, pessoas, metais preciosos, além da corrupção e
fraudes.
Já era possível se identificar o confisco alargado nos Estados Unidos em 1970,
no Reino Unido em 1986, e na Austrália em 1987. Porém, como explica Vieira (2019),
foi com o surgimento do bloco da União Europeia que o instituto do confisco
alargado e seus requisitos foram lapidados, servindo, assim, de referência para outros
países do continente e mesmo de outras partes do mundo.
Na Espanha, conforme cita Coelho (2019), a figura do decomiso ampliado
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surgiu como um mecanismo de combate a determinados tipos de criminalidade
organizada, através da Ley Orgánica 5/2010. Sendo modificada pela Ley Orgânica
1/2015, estabelecendo uma lista de indícios, e não um rol taxativo, que pode ser
arguida por provas da origem licita do bem.
Em Portugal, o dispositivo que prevê o regime do confisco alargado é a Lei nº
5/2002, cita a existência de patrimônio do condenado incompatível com seus
rendimentos lícitos. A legislação portuguesa é taxativa no rol de delitos que ensejam
a perda alargada, diferentemente da espanhola, dentre os quais destacam-se: tráfico
de entorpecentes, de influência, armas, humano dentre outros; práticas relacionadas
a terrorismo; recebimento indevido de vantagem; corrupção; lavagem de dinheiro;
peculato; associação criminosa; pornografia infantil e de menores; crimes de
informática.
O Código Penal francês prevê a perda de bens móveis e imóveis quando estes
tenham servido ou destinado a prática de crimes, fato que se assemelha ao efeito
secundário da sentença condenatória prevista na legislação brasileira.
Todavia, o critério necessário para o confisco é o preceito primário
estabelecido, como infrações com pena não inferior a 05 anos, além de que o delito
tenha como consequência acúmulo de riqueza de forma direta ou indireta.
Na Itália, a ideia de confisco foi ganhando força a partir dos anos 1990, quando
foi cessada a necessidade de comprovação da relação entre os proventos e a conduta
ilícita, cabendo assim ao investigado provar a origem lícita dos seus ganhos. O autor
a seguir assim exemplifica a realidade italiana:
[...] criminalizava a posse injustificada de património que se
mostrava desproporcional aos rendimentos lícitos do
condenado, quando estivessem em causa determinados
crimes, com fundamento na violação do princípio da presunção
de inocência e da culpa, por estar em causa uma incriminação
derivada a partir do estatuto de arguido – isto, porque a perda
dos bens ocorria ainda durante o período em que o agente
assumia a posição de “arguido”, que se caracteriza pela sua
instabilidade e reversibilidade. (COELHO, 2019, p. 87)
A legislação italiana atual permite, inclusive, o confisco antes da condenação
criminal. No artigo 12º, sexies, Lei nº 356/1992, havia a previsão de perda alargada
na hipótese de desproporcionado e injustificada os bens de titularidade ou posse de
pessoas condenadas por crimes previamente elencados na lei, conforme pôde-se
observar na citação acima:
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Por meio da Erweiterte Verfall, no seu § 73d, o Código Penal alemão, ocorre a
previsão de confisco alargado. Vale citar que essa norma foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal da Alemanha, citando o rol de crimes com
abrangência pelo regime do confisco alargado. O autor a segui explica ainda que na
realidade alemão ocorre a possibilidade da:
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[...] perda incidir sobre os bens que estejam na titularidade ou
na posse do autor ou participante, sempre que as
circunstâncias justifiquem a suposição de que estes foram
obtidos por meio ou para a prática de outros fatos ilícitos.
(VASCONCELOS, 2006, p. 39)
Já no Reino Unido, o Proceeds of Crime Act, de 2002, determina que a perda
do acúmulo de riqueza proveniente de atividade criminosa pode se dar mediante o
confisco penal ou civil. O confisco alargado será aplicado quando do confisco penal
em situação em que o agente tenha se beneficiado com prática criminosa em um
montante não inferior a 5.000 euros, tendo ainda regras bem delimitadas na
legislação, indicando inclusive os números de condenações, que o agente fez do
crime um meio de vida, de acordo com o que exemplifica Coelho (2019).
Como pode-se observar a União Europeia veio durante esses anos adotando
convenções e planos, que fortificam o instituto do confisco alargado nos seus países
membros, além de desenvolver Convenção do Conselho da Europa Relativa ao
Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao
Financiamento do Terrorismo, de 2005.
Recentemente ganhou ainda mais força devido:
A edição pelo Parlamento Europeu, da Diretiva n. 2014/42, que
exorta os Estado-membros da Comunidade Europeia a adotar
a perda alargada, com vistas a incrementar a eficiência no
controle da criminalidade organizada e transnacional.
(CARDOSO, 2018)
Nota-se que a União Europeia se mostra bastante preocupada com o combate
ao crime organizado. Internacionalmente o instituto do confisco alargado, de acordo
com (Assumpção, 2020), tem previsão na Convenção das Nações Unidas contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substancias Psicotrópicas, Convenção das Nações
Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e Convenção das Nações
Unidas Contra Corrupção.
Tem-se também em âmbito internacional de iniciativa da Organização das
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Nações Unidas - ONU, a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade
Organizada 34 Transnacional, e por sua vez finalizada enquanto propostas em Nova
Iorque, em 15 de novembro de 2000, cujas decisões foram também aprovadas pelo
Congresso Nacional brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 231, de 29 de maio
de 2003, cujo artigo 12.º, sob a epígrafe, dispõe:
[...] Perda e apreensão, estabelece no n.º 1 que Os Estados
Partes adotarão, na medida em que o seu ordenamento jurídico
interno o permita, as medidas necessárias para permitir a perda:
a) Do produto das infrações previstas na presente Convenção
ou de bens cujo valor corresponda ao desse produto; b) Dos
bens, equipamentos e outros instrumentos utilizados ou
destinados a ser utilizados na prática das infrações previstas na
presente Convenção [...], acrescentando no n.º 7 que os Estados
Partes poderão considerar a possibilidade de exigir que o autor
de uma infração demonstre a proveniência lícita do presumido
produto do crime ou de outros bens que possam ser objeto de
perda, na medida em que esta exigência esteja em
conformidade com os princípios do seu direito interno e com a
natureza do processo ou outros procedimentos judiciais [...].
O exposto acima revela que o Brasil já era signatário de tratados e convenções
internacionais que previam o confisco alargado.
3.2 Pacote anticrime: LEI 13.964/2019
Inicialmente, cabe enfatizar que outros projetos de lei já tiveram a
oportunidade de introduzir o perdimento alargado de bens no Brasil, sendo o caso
do PL 4.850/16 conhecido como “10 medidas contra a corrupção”. O proposto no
anteprojeto se assemelhava bastante ao instituto de confisco alargado vigente em
Portugal, porém deixando de lado alguns temas importantes no funcionamento do
dispositivo português. Assim, após tramitar no Congresso Nacional, essa medida
acabou sendo rejeitada pela Câmara dos deputados, e então, excluída do anteprojeto
da PL 4.850/2016.
A lei 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, conseguiu implementar em
no ordenamento jurídico Brasileiro o confisco alargado de bens, apresentando em
seu caput a possibilidade de que seja decretada a perda, como produto ou proveito
do crime, dos bens correspondentes a diferença entre o valor do patrimônio do
condenado e ao valor compatível com seu rendimento licito, porém, como explica
Mendes e Martínez (2020), nas hipóteses de condenação por qualquer infração as
quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão.
360

www.conteudojuridico.com.br

O §1° do artigo 91-A, vem explicar o que se deve entender por patrimônio do
condenado. Sendo assim, em seu inciso I, entende-se por patrimônio do condenado
os bens titularizados pela pessoa ou as quais ela tenha domínio direto e indireto, na
data da infração ou transferidos posteriormente; na no inciso II transferidos para
terceira pessoa a titulo gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do
início da atividade criminal.
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Acerca do exposto acima, Assumpção (2020), cita que houve a intenção do
legislador chamar a atenção de situações em que são utilizadas pessoas interpostas,
chamadas popularmente de “laranjas” e a possível simulação de vendas para ocultar
a real titularidade dos bens.
Uma parte bastante polêmica da lei em questão é o seu §2°, pois prevê que
cabe ao acusado a demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou a procedência
licita do patrimônio, no que Mendes e Martinez (2020), critica tal questão citando
que foi criada uma modalidade de confisco de bens por presunção legal, mediante a
clara inversão do ônus da prova, sendo inadmissível no processo penal.
Já no §3° evidencia-se que a perda prevista no artigo deverá ser requerida pelo
Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, indicando-se a
diferença de valor patrimonial apurada.
Para Assumpção (2020) “lidos em conjunto, os § § 2° e 3° revelam que o

“perdimento” só poderá ocorrer se for submetido ao crivo do contraditório, sob pena
de vulnerar a ampla defesa da pessoa condenada.”
O §4, apenas explica que cabe ao magistrado ou magistrada, na sentença
condenatória, declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens, cuja perda
foi decretada.
No caso de organizações criminosas e milícias, o §5° indica que terão seus
instrumentos utilizados na pratica criminosa declarados perdidos em favor da União
ou dos Estados, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral
ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados em novos crimes.
Art. 91-A. [...] § 5º Os instrumentos utilizados para a prática de
crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser
declarados perdidos em favor da União ou do Estado,
dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que
não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a
ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para
o cometimento de novos crimes. (BRASIL, 2019)
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Portanto são os parágrafos acima constantes do artigo 91-A, introduzido pela
lei 13.964/2019 que tratam do confisco alargado.
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4 DISCUSSÕES ACERCA DO CONFISCO ALARGADO DE BENS NO BRASIL
O primeiro ponto levantado por juristas, mesmo reconhecendo a evolução
trazida pelo confisco alargado, reside quanto a constitucionalidade. Pois nas palavras
de Rosa (2020), a perda alargada é um avanço desde que atendido o devido processo
legal. A mesma ainda afirma que o Pacote Anticrime não surgiu do mero acaso, uma
vez que sofreu influência de diversos institutos estrangeiros para o Brasil, onde o
processo legal precisa se atualizar em diversos flancos.
Para o autor a seguir, um fator mais específico contraria a constituição, que é
a presunção de inocência, uma vez que segundo Metkeer (2020):
Há uma clara inconstitucionalidade nesse artigo ao alterar o
ônus probatório do Ministério Público para o réu, violando o
princípio do devido processo legal e da presunção de
inocência, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LVII da CF.
Na citação acima, tem-se a ênfase dada pelo autor que o referido dispositivo
está relacionado diretamente a privação de bens sem o devido processo legal. E uma
das principais características de uma nação que se intitula democrática é a
observância irrestrita à presunção do estado de inocência. A finalidade é assegurar
justamente a inocência do sujeito, bem como a sua liberdade, até o momento em
que for proferida a sentença penal condenatória transitada em julgado.
O segundo ponto crucial, neste aspecto, relaciona-se à existência de um
processo justo. Alerte-se que, o garantismo está intimamente ligado ao devido
processo legal e, por sua vez, ao contraditório e à ampla defesa.
Além do mais, esse efeito da condenação não reflete a realidade do país, onde,
segundo o IBGE, mais de 40% dos ocupados estão inseridos no mercado informal,
dificultando a comprovação do seu patrimônio e da sua renda.
Todavia, há juristas que defendem esse instituto e não veem essa inversão do
ônus da prova. Cunha (2020), cita que não há propriamente inversão do ônus da
prova, visto que órgão acusador deve comprovar a evolução patrimonial
desproporcional a renda do agente, e deve-se fazê-lo com elementos
comprobatórios reunidos na fase de investigação. Fica assim a cargo do Ministério
Público Federal que se faça na denúncia o pedido expresso de decretação da perda
e aponte a diferença apurada, tal qual cita a lei.
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Outro autor que vai na linha de não conceber o confisco alargado como
inconstitucional face ao caráter de inversão do ônus da prova é Lima (2019), o qual
discorre acerca dessa questão citando claramente que conforme o art. 91-A, § 2º, do
Código Penal, não há inversão, visto que não é o acusado que tem de comprovar a
compatibilidade do seu real patrimônio com o seus rendimentos declarados e sim a
acusação que deve fazer a comprovação da incongruência entre incremento do
patrimônio e renda do investigado. O Mesmo ainda vai além ao concluir que:
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Logo, quando o art. 91-A, § 2º, do CP, dispõe que o condenado
poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a
procedência lícita do patrimônio, deve ser daí extraída a ideia
de que, desejando, à defesa se assegura a faculdade, e não o
ônus de, de comprovar que seu patrimônio encontra
respaldo na renda lícita por ele auferida. [grifo nosso]
(LIMA, 2020, p. 49)
Ocorre ainda que na visão do mesmo autor que caso o Ministério Público não
se desincumba a contento do ônus que é de seu ofício, e não da defesa, em provar a
inconsistência entre patrimônio auferido e a renda legítima, e havendo nesse caso
dúvidas, deve-se decidir em favor do acusado, visto que a imputação criminal nem
sempre deve atingir ou ser confundida com imputação patrimonial.
Essas críticas vêm de encontro a defesa dos princípios basilares de um Estado
Democrático de Direito, veja-se:
Não há como, portanto, dissociar os princípios do
contraditório, ampla defesa, vedação da inversão do ônus
probatório e presunção de inocência, justamente porque são
princípios constitucionais que estruturam o Estado
Democrático de Direito e são, portanto, garantias individuais
inalienáveis, as quais, se não observadas afetam a própria
democracia. (LINHARES, 2019, p. 1757)
Outra crítica a lei é que a mesma não apresenta um rol taxativo, tal qual a
legislação portuguesa. Nesse caso ela está mais próxima a espanhola. E Cardoso
(2019), cita que o artigo deveria ser taxativo com os crimes sendo elencados e
passíveis do perdimento alargado, assim como estava presente no projeto “10
Medidas contra a Corrupção”, porém, pelo contrário o artigo simplesmente
estabeleceu que o confisco alargado fosse aplicado a qualquer crime com pena
máxima maior a 6 (seis) anos. Dessa maneira, se assim fosse, estaria de acordo com
as normas convencionais e internacionais que sugerem a adoção desse instituto
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como forma de combate à criminalidade econômica organizada, e não como
resposta indiscriminada a todos os tipos de crimes.
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Outras ponderações, tais como as Távora e Alencar (2019), dizem respeito a
inclusão de cláusulas abertas, que se revelavam como uma forma de justificar
condenações que o ex-Ministro Sergio Moro, quem propôs o Pacote Anticrime,
proferira quando magistrado. Tendo o artigo 91-A, do Código Penal, proposito de
determinar a perda de bens com base em critérios práticos e sem base empírica.
5 CONCLUSÃO
O presente artigo permitiu compreender que o confisco tradicional se revela
ineficaz frente ao dinamismo do crime organizado, que cada vez mais foi atuando
em ramificações de atividades econômicas diversas, assim como em estabelecer
vínculo entre o benefício fruto de ação delituosa e o crime em si.
Por este motivo, pode-se também considerar que a perda alargada é uma
evolução sobre o confisco clássico, onde deve haver a comprovação entre a ligação
do resultante de ilicitude e o crime. Isso faz com que os benefícios ilícitos sejam
mantidos na esfera patrimonial dos criminosos, sendo quase impossíveis de se
localizar.
Como citado, o confisco alargado se mostra viável na medida em que o crime
organizado, de forma dinâmica, reinventa-se constantemente, de modo a atuar em
estruturas que não eram atingidas pela lei e assim não estando aptas as penas de
prisão.
As divergências doutrinarias acerca da questão da inversão do ônus da prova
faz com que se mostre necessária uma discussão mais aprofundada sobre o assunto
perante ao Supremo Tribunal Federal, onde poderá ser discutida a questão de
constitucionalidade do dispositivo, ou, espera-se que seja discutida a criação de
recursos que possam sanar essas distorções.
Foi demostrado nesse artigo que os problemas do dispositivo não versam
apenas quanto a sua constitucionalidade, mas também na forma com que foi
abordado e escrito. A não inclusão de um rol taxativo de delitos foi abordado por
diversos doutrinadores, pois, sendo assim, a lei recai sobre qualquer pena máxima
superior a 6 (seis) anos de reclusão, gerando discussões acerca do princípio da
proporcionalidade.
Afinal, o confisco alargado se demostra em tratados e legislações de outros
países como um dispositivo com a finalidade de combater crimes lucrativos capazes
de gerar enriquecimento exacerbado para o autor do crime ou para a organização
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criminosa, não tendo logica em recair sobre crimes de qualquer natureza.
Ainda que frente a várias discussões relacionadas ao confisco alargado, faz-se
saber que o referido instituto se revela apto as políticas de combate a práticas
criminais de perda dos produtos e proveitos do crime nos casos de presunções de
ilícitos anteriores, impedindo assim o ciclo recidivo.
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RESUMO: O presente estudo busca analisar a viabilidade jurídica do protesto da
certidão de dívida ativa. Com isso, pretende-se ressaltar a viabilidade jurídica do
protesto da certidão de dívida ativa em cartório como sendo um mecanismo
favorável ao descarregamento do sistema judiciário. O protesto extrajudicial tem
como objetivo provar a mora do devedor, portador de uma obrigação contraída e
não cumprida mesmo após o seu vencimento, e o compelir ao adimplemento da sua
obrigação. No estudo, o método a utilizado foi fundamentado em referências
bibliográficas, compreendendo análises doutrinárias: obras, artigos e demais textos
jurídicos. No estudo se observou que o papel da Certidão de Dívida Ativa é certificar
o assento regular nos registros da repartição fazendária de crédito vencido e não
satisfeito, e, ao mesmo tempo instrumentalizar a Fazenda Pública para executar o
sujeito passivo. Vencida e não satisfeita a prestação pecuniária definida no fato
jurídico e cristalizada no documento que a representa, na Certidão de Dívida Ativa, e
especificada o valor liberatório em moeda, devidamente quantificado anteriormente,
considera-se esse título formado e apto a pleitear ao Poder Judiciário o deferimento
da tutela executiva.
Palavras-Chave: Certidão de Dívida Ativa. Obrigação. Protesto.
ABSTRACT: This study seeks to analyze the legal viability of protesting the active
debt certificate. With this, it is intended to emphasize the legal viability of protesting
the certificate of active debt in a notary public as a favorable mechanism for the
discharge of the judicial system. The extrajudicial protest aims to prove the default
of the debtor, bearer of a contracted and unfulfilled obligation even after its maturity,
and to compel him to fulfill his obligation. In the study, the method used was based
on bibliographic references, comprising doctrinal analyzes: works, articles and other
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368

www.conteudojuridico.com.br

legal texts. In the study it was observed that the role of the Active Debt Certificate is
to certify the regular seat in the records of the overdue and unsatisfied credit bureau,
and, at the same time, instrumentalize the Public Treasury to execute the taxable
person. The monetary benefit defined in the legal fact and crystallized in the
document that represents it, in the Active Debt Certificate, has expired and is not
satisfied, and the liberating value in currency has been specified, duly quantified
previously, this title is considered formed and able to claim to the Judiciary the
granting of executive protection.
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1. INTRODUÇÃO
O protesto extrajudicial é um ato formal e solene (possuindo, portanto,
procedimento próprio) praticado por tabelião, agente delegado que exerce a
atividade notarial e de registro em caráter privado, por delegação do Poder Público,
com a finalidade de provar, e dar publicidade, a mora no cumprimento da obrigação
assumida documentada em título de crédito ou outros documentos de dívida,
constrangendo o devedor, por esse meio, a adimplir a sua obrigação.
Dessa forma, o protesto extrajudicial tem como objetivo provar a mora do
devedor, portador de uma obrigação contraída e não cumprida mesmo após o seu
vencimento, e o compelir ao adimplemento da sua obrigação. Assim, pretende-se
verificar se o Fisco também poderia se utilizar do protesto para efetuar a cobrança
de seus créditos formalizados em Certidão de Dívida Ativa.
Por isso é possível perceber que a alteração legislativa decorrente da Lei nº
12.767/2012 (que forçou um novo posicionamento do STJ) teve por finalidade tão
somente fornecer ao Fisco mais um instrumento a fim de fortalecer e consolidar ainda
mais seu poder arrecadatório (avassalador, por sinal), qual seja, o protesto da CDA,
constrangendo o devedor a pagar o débito inscrito em dívida ativa, já que, conforme
visto, a coação moral existe na medida em que o devedor deve realizar o depósito
do valor devido a fim de elidir o protesto – o qual produz efeitos nefastos para o
devedor como a redução de crédito que pode lhe comprometer ainda mais a sua
capacidade financeira (MORAES, 2014).
A mudança na jurisprudência do STJ é um clarividente sinal da influência que
o Fisco exerce sobre o Poder Legislativo, uma vez que após sucessivas derrotas no
Poder Judiciário uma nova norma que atende exclusivamente aos interesses da
Fazenda Pública entra em vigor, como no caso do protesto da CDA, com o fito
exclusivo de modificar o entendimento do STJ para favorecer o Fisco.
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Não se pretende fazer apologia ao descumprimento da obrigação de adimplir
o crédito da Fazenda Pública inscrita em dívida ativa, mas sim defender o devedor
contra os abusos do Fisco, o qual já possui inúmeras prerrogativas que desigualam a
relação do devedor e Fazenda Pública. Cabe, portanto, ao devedor questionar
judicialmente a legalidade/constitucionalidade da Lei nº 12.767/2012 em razão do
vício no processo legislativo que lhe deu origem, matéria que ainda não foi
devidamente apreciada pelos tribunais superiores, devendo o STJ se sensibilizar na
defesa do Código Tributário Nacional e da Lei Complementar nº 95, de 1998, a fim
de se evitar os reincidentes abusos praticados pela Fazenda Pública.
A propósito, historicamente, a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
instituiu o antigo Código de Processo Civil, dispõe no artigo 585, inciso VII, que a
certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da
lei, constitui título executivo extrajudicial.
2 PROTESTO E CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA
A Lei nº 9.429, de 10 de setembro de 1997, que define competência e
regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos
de dívida, conceitua o Protesto, em seu artigo 1º, como sendo ato formal e solene
pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em
títulos e outros documentos de dívida. Segundo Carlos Henrique Abraão, o protesto
é:
Típico ato formal e de natureza solene, destinado a servir de
meio probatório na configuração do inadimplemento, revestese o protesto de qualidades próprias, as quais denotam o
relacionamento com uma determinada obrigação sem a
consequente responsabilidade a ela satisfeita (ABRAÃO, 2016,
p. 54).
Por sua vez, João Roberto Parizzato leciona que:
O protesto de títulos se faz como medida probatória de falta
de cumprimento de determinada obrigação firmada em título
de crédito ou outros documentos de dívida, pressupondo-se
que esse tenha vencido e não tenha sido pago pelo devedor,
tratando-se de ato extrajudicial realizado pelo Tabelionato de
Protestos, sem qualquer dependência do órgão judiciário
(PARIZZATO, 2018, p. 2018).
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Percebe-se, portanto, que o protesto extrajudicial é um ato formal e solene
(possuindo, portanto, procedimento próprio) praticado por tabelião, agente
delegado que exerce a atividade notarial e de registro em caráter privado, por
delegação do Poder Público , com a finalidade de provar, e dar publicidade, a mora
no cumprimento da obrigação assumida documentada em título de crédito ou outros
documentos de dívida, constrangendo o devedor, por esse meio, a adimplir a sua
obrigação.
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Dessa forma, o protesto extrajudicial tem como objetivo provar a mora do
devedor, portador de uma obrigação contraída e não cumprida mesmo após o seu
vencimento, e o compelir ao adimplemento da sua obrigação. Assim, pretende-se
verificar se o Fisco também poderia se utilizar do protesto para efetuar a cobrança
de seus créditos formalizados em Certidão de Dívida Ativa (CARNEIRO, 2016).
A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que regula a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, conhecida como Lei de Execução Fiscal – LEF, dispõe,
no seu art. 2º, que constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (MAMEDE, 2016)
.
Por sua vez, a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que regula normas gerais
de Direito Financeiro, apresenta, no artigo 39, § 2º, a seguinte definição de dívida
ativa:
Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e
respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária
são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições
estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de
ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos
públicos,
indenizações,
reposições,
restituições, alcances dos responsáveis definitivamente
julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em
moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou
outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações
legais.
Assim, a lei faz a distinção da dívida ativa de natureza tributária e de natureza
não-tributária, apresentando um rol exemplificativo de situações que geram receita
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para a Fazenda Pública e que podem ser inscritas em dívida ativa e cobradas
judicialmente. Vale destacar que a Certidão de Dívida Ativa deverá conter as mesmas
informações do Termo de Inscrição da Dívida Ativa e instruirá a petição inicial da
Execução Fiscal , revelando-se, portanto, como verdadeiro título executivo
extrajudicial (SANTOS, 2016).
A propósito, a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código
de Processo Civil, dispõe no artigo 585, inciso VII, que a certidão de dívida ativa da
Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei, constitui título
executivo extrajudicial.
Sabe-se, portanto, que a Certidão de Dívida Ativa é título executivo
extrajudicial, porém, não é recente a discussão sobre a possibilidade de se efetuar o
protesto do referido título, o que será explanado adiante.
3
POSICIONAMENTO DO STJ ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº
12.767/2012
O debate sobre a possibilidade de se levar a protesto a Certidão de Dívida
Ativa tinha como cerne, até a edição da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, a
desnecessidade da referida pretensão do Fisco haja vista o rito específico de criação
e cobrança do crédito. Nesse sentido, vale a pena conferir o acórdão do Recurso
Especial – REsp nº 287.824 – MG (2000/0119099-7), julgado em 20 de outubro de
2005, que teve como relator o Ministro Francisco Falcão.
O acórdão trata de REsp interposto pela Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que
recebeu a seguinte ementa:
FALÊNCIA -FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL -CDA -PROTESTO
ESPECIAL -DESCABIMENTO. Não cabendo à Fazenda Pública
requerer a falência do comerciante, impróprio o protesto
especial da certidão de dívida ativa, previsto no art. 10 do
Decreto-Lei n. 7.661/45.
Em síntese, a Fazenda Pública alegou a violação do art. 1º da Lei nº 9.492/97,
uma vez que entende ter legitimidade para requerer a falência do comerciante
contribuinte tributário e, via de consequência, possuir o direito de levar a protesto a
certidão de dívida ativa.
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Conforme já mencionado, o relator do acórdão foi o Ministro Francisco Falcão,
o qual expôs de forma clara e concisa a tese de que não é possível o protesto de
Certidão de Dívida Ativa por três razões principais:
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a) Sendo a Certidão de Dívida Ativa produzida unilateralmente mediante a
simples ausência de recolhimento da exação, sem qualquer manifestação do devedor
(ao contrário dos títulos de crédito emitidos e não honrados pelo devedor), a sua
criação já constitui o devedor em mora, uma vez que possui presunção de certeza e
liquidez, nos termos do art. 204 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, conhecida
como Código Tributário Nacional – CTN , tornando desnecessário o seu protesto,
que tem por finalidade provar a mora do devedor;
b) A dívida ativa não está sujeita ao concurso falimentar, nos termos do art.
187 do CTN , revelando-se impróprio o requerimendo da Fazenda Pública no sentido
de se decretar a falência do devedor;
c) O pedido de falência teria objetivo único de coagir o devedor a adimplir a
sua obrigação mediante o depósito elisivo da falência, conforme art. 11, § 2º, do
Decreto-Lei nº 7.661/45 (antiga Lei de Falências).
Assim, consoante as três razões acima expostas de forma concisa, negara-se
provimento ao Resp interposto pela Fazenda Pública por unanimidade, tendo sido o
relator acompanhado pelos votos dos Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki,
Denise Arruda e José Delgado.
Assim, o Fisco não poderia levar a protesto a Certidão de Dívida Ativa, uma
vez que esta já prova a mora do devedor em razão do gozo da presunção de certeza
e liquidez, porque a mesma não está sujeita ao concurso falimentar e porque o
pedido falimentar não pode ser utilizado como medida exclusiva para coagir o
devedor a adimplir a sua obrigação (CARVALHO, 2018).
Acerca da indevida coação do devedor por meio do requerimento de falência
postulado pelo Fisco, vale transcrever o seguinte excerto da obra do professor
Rubens Requião, também citado no acórdão ora comentado:
De nossa parte, estranhamos o interesse que possa ter a
Fazenda Pública no requerimento da falência do devedor por
tributos. Segundo o Código Tributário Nacional os créditos
ficais não estão sujeitos ao processo concursal, e a declaração
da falência não obsta o ajuizamento do executivo fiscal, hoje
de processamento comum. À Fazenda Pública falece, ao nosso
entender, legítimo interesse econômico e moral para postular
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a declaração de falência de seu devedor. A ação pretendida
pela Fazenda Pública tem, isso sim nítido sentido de coação
moral, dadas as repercussões que um pedido de falência tem
em relação às empresas solventes (REQUIÃO, 2010,p. 32).
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O saudoso professor reforça a tese exposta pelo Ministro Relator Francisco
Falcão na qual a Fazenda Pública não tem interesse no requerimento de falência do
devedor e, por conseguinte, no protesto da Certidão de Dívida Ativa.
O STJ, após a memorável decisão ora discorrida, firmou o posicionamento de
que se relevara desnecessário o protesto da certidão de dívida ativa. Nesse sentido,
vale colacionar a ementa do acórdão no Agravo Regimental no Recurso Especial nº
1120673 – PR, julgado em 16 de dezembro de 2010, em que foi relator o Ministro
Luiz Fux, o qual cita uma série de decisões que refletem o mesmo posicionamento
formado pelo Ministro Francisco Falcão:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
PROTESTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE
MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. O protesto da CDA é
desnecessário haja vista que, por força da dicção legal (CTN, art.
204), a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa
de liquidez e certeza, com efeito de prova pré-constituída, a
dispensar que por outros meios tenha a Administração de
demonstrar a impontualidade e o inadimplemento do
contribuinte. Precedentes: AgRg no Ag 1172684/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe de 03/09/2010; AgRg no Ag
936.606/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 06/05/2008, DJe de 04/06/2008; REsp 287824/MG,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 20/10/2005, DJU de 20/02/2006; REsp 1.093.601/RJ, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/11/2008, DJe de 15/12/2008. 2. Agravo regimental
desprovido.
A matéria foi pacificada no sentido de ser descabida a pretensão do Fisco de
se levar a protesto a Certidão de Dívida Ativa, no entanto, o STJ mudou o seu
posicionamento com o advento da Lei nº 12.767/12.
4 POSICIONAMENTO DO STJ APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 12.767/2012
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A Fazenda Pública, após inúmeras derrotas no STJ, foi amplamente beneficiada
com a entrada em vigor da Lei nº 12.767/2012, que regula extinção das concessões
de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a
intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica. Isso porque a
referida lei, embora trate de assunto diverso de protesto, incluiu, por meio de seu
artigo 25, no rol de títulos sujeitos a protesto as certidões de dívidas ativas (ABRAÃO,
2018).
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Dessa forma, a Lei Geral de Protestos passou a prever expressamente em seu
artigo 1º que as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e da Administração Pública Indireta estão incluídas entre os títulos
sujeitos a protesto (CENEVIVA, 2014).
Assim, segundo a citada alteração legislativa, embora a certidão de dívida ativa
constitua prova pré-constituída da mora do devedor em razão do gozo da presunção
de certeza e liquidez, o Fisco poderá levar a protesto as certidões de dívida ativa por
expressa previsão legal, o que forçou uma mudança no posicionamento do STJ sobre
o assunto.
Após a edição da Lei nº 12.767/12, no acórdão do REsp nº 1126515 –PR
(2009/0042064-8), julgado em 03 de dezembro de 2013, o Fisco buscava reverter
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que lhe fora desfavorável ao
negar o protesto de certidão de dívida ativa.
No referido REsp, o Ministro Herman Benjamim, relator, foi extremamente
didático ao elaborar uma lista de argumentos desfavoráveis e favoráveis ao protesto
de CDA. Nesse sentido, confira-se, no seguinte trecho do acórdão em que o citado
ministro foi relator, os argumentos desfavoráveis ao protesto de CDA:
a) a ratio da Lei 9.492/1997 é regular o protesto para efeitos de direito privado;
b) as finalidades para as quais o instituto foi concebido (constituição do
devedor em mora, prova de situação relevante na relação jurídica entre credor e
devedor, etc.) constituem prerrogativas que a legislação (art. 204 do CTN) já prevê
em favor dos créditos ficais, pois a CDA goza de presunção de liquidez e certeza;
dessa forma, o protesto da CDA se revela desnecessário;
c) a cobrança dos créditos públicos encontra disciplina específica na Lei
6.830/1980, com aplicação subsidiária do CPC, no que não for incompatível;
d) os títulos de crédito surgem a partir da vontade do devedor (assinatura em
cheque, nota promissória, letra de câmbio, etc.), o que não sucede com a CDA;
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e) o interesse público primordial é de prosseguimento da atividade econômica
do contribuinte, o que ficaria abalado caso permitido protesto, em razão das fortes
restrições ao crédito, que dele decorrem;
f) os ônus morais e materiais do protesto demonstram que este não
representa meio menos gravoso de cobrança do crédito fiscal;
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g) é inadmissível a utilização de expedientes coercitivos (cobrança indireta)
para obrigar o recolhimento da exação;
i) desproporcionalidade entre o motivo utilizado para justificar o protesto e os
prejuízos por ele causados;
j) ausência de razoabilidade.
Logo após elencar diversos motivos desfavoráveis ao protesto de CDA, o
Ministro Relator Herman Benjamin se posicionou favorável ao protesto de CDA e
passou a tecer as seguintes considerações que, a seu ver, justificaram seu
posicionamento, os quais ele denomina de “desconstrução de mitos”:
a) a Lei 9.42/197 não disciplina apenas o protesto de títulos
cambiais, tampouco versa apenas sobre relações de Direito
Privado. [...]
b) a natureza bifronte do protesto viabiliza sua utilização,
inclusive para a CDA e as decisões judiciais condenatórias
transitadas em julgado. [...]
c) a questão da participação do devedor na formação da dívida.
[...] A inscrição em dívida ativa ou decorre de um lançamento
de ofício, no qual são assegurados o contraditório e a ampla
defesa (impugnação e recursos administrativos), ou de
confissão de dívida pelo devedor. [...]
d) conformidade do protesto da CDA com o ‘I Pacto
Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais
acessível, ágil e efetivo.
O Ministro Herman Benjamin finaliza pontuando que os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos por meio do controle judicial da
legalidade do protesto da CDA.
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Além disso, o ministro ressalta que o protesto de CDA iguala o Fisco ao credor
privado na recuperação de seu crédito, finalizando que a Lei nº 12.767/2012 tem
escopo meramente interpretativo, para expressamente prever a possibilidade de
protesto de CDA.
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Dessa forma, o Ministro Relator Herman Benjamin explica que as razões
expostas para se levar a protesto a certidão de dívida ativa são independentes da
edição da Lei nº 12.767/2012, no entanto, deve-se ressaltar que a superação da
antiga jurisprudência do STJ (impossibilidade de se levar a CDA a protesto) ocorreu
logo após a sua entrada em vigor;
O debate foi novamente levado ao STJ, dessa vez por meio do AgRg no REsp
1450622/SP (2014/0091402-0), em que foi relator o Ministro Mauro Campbell
Marques, o qual reafirmou o posicionamento do Ministro Herman Benjamin:
A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR,
Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/12/2013, reformou
a sua jurisprudência, passando a admitir a possibilidade do
protesto da CDA. Na ocasião ficou consolidado que dada ‘a
natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário
substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da
necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas
para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da
Fazenda Pública’. Ademais, a ‘possibilidade do protesto da CDA
não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido
processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o
controle jurisdicional, mediante provocação da parte
interessada, em relação à higidez do título levado a protesto.
Assim, é possível verificar que o STJ modificou o seu posicionamento após o
advento da Lei nº 12.767/2012, muito embora os citados ministros, em suas decisões,
afirmem que a referida alteração legislativa teve finalidade meramente explicativa e
não criou novas regras, esclarecendo que seria possível segundo o ordenamento
jurídico levar a CDA a protesto mesmo antes da edição da Lei nº 12.767/2012. Ainda
assim, não se pode olvidar que a mudança de posicionamento do STJ coincide com
a edição da citada lei.
Percebe-se, portanto, que, após a edição da Lei nº 12.767/2012, a tendência
do STJ é a de acolher a tese da possibilidade de se efetuar o protesto de CDA.
Entretanto, a matéria ainda não se encontra pacificada, uma vez que há uma
corrente que defende a tese de que a Lei nº 12.767/2012 possui uma
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inconstitucionalidade/ilegalidade no processo legislativo, uma vez que o seu artigo
25, que alterou a Lei nº 9.492/97, foi incluído em uma lei que regula matéria estranha
ao protesto, decorrente da conversão da medida provisória nº 577/2012 (que deu
origem à Lei nº 12.767/2012) que dispunha sobre “a extinção das concessões de
serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a
intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, e dá outras
providências” .
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão da 14ª Câmara de
Direito Público no Agravo de Instrumento nº 0003390-27.2013.8.26.0000, julgado em
12 de dezembro de 2013, em que foi relator o Sr. Desembargador Nuncio Theophilo
Neto:
A inclusão de matéria estranha à tratada na medida provisória
afronta o devido processo legislativo (arts. 59 e 62, da CF) e o
princípio da separação dos Poderes (art. 2º, da CF), já que foram
introduzidos elementos substancialmente novos e sem
qualquer pertinência temática com aqueles tratados na medida
provisória apresentada pelo Presidente da República, que
detém, com exclusividade, competência para aferir o caráter de
relevância e urgência das matérias que devem ser veiculados
por esse meio. No que se refere à permissão para o protesto
da CDA, a Lei n. 12.767 é fruto de emenda parlamentar que
introduziu elementos substancialmente novos e sem qualquer
pertinência temática com aqueles tratados na medida
provisória apresentada pelo Presidente da República.
O Ilustre Desembargador completa afirmando que é permitido ao Poder
Legislativo realizar emendas no âmbito das medidas provisórias, mas que deve ser
guardada a afinidade de matérias, o que não ocorreu com a Lei nº 12.767/2012,
conforme art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro 1998 ,completando
ainda que:
O art. 7º, deixa claro os requisitos para formulação de todos os
textos legais no país, devendo neles estar indicado "o objeto
da lei e o respectivo âmbito de aplicação", sem embargo de
que "cada lei tratará de um único objeto", bem como que "a lei
não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.Sendo assim,
é flagrante o vício da lei de conversão da Medida Provisória n.
57/2012, eis que também viola a Lei Complementar 95/98.
378

www.conteudojuridico.com.br

Ora, verifica-se, portanto, que o vício no processo legislativo levantado
demonstra que, mesmo após a vigência do artigo 25 da Lei nº 12.767/2012 (cujo
objetivo é beneficiar a Fazenda Pública possibilitando o protesto de certidão de
dívida ativa), a matéria ainda não se tornou pacífica, cabendo, portanto, aos tribunais
superiores enfrentarem o tema oportunamente.
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Verifica-se que o artigo 25 da Lei nº 12.767/2012 modificou a natureza jurídica
do protesto, uma vez que a finalidade deste é provar a mora do devedor e compelilo a adimplir a sua obrigação vencida e não cumprida. Isso porque a Certidão de
Dívida Ativa já é prova pré-constituída da mora do devedor, uma vez que possui
presunção de certeza e liquidez, inclusive sendo calculada com juros e correção
monetária (VALDERENE, 2015)
Com isso é conferida a publicidade própria dos atos da Administração Pública.
Além disso, a Certidão de Dívida Ativa é produzida unilateralmente e possui rito
executivo próprio, não lhe sendo aplicável, portanto, as regras próprias do protesto
(PARIZATO, 2014).
Tais motivos foram suficientes para que o STJ afastasse, em pr incípio, a
possibilidade do protesto de Certidão de Dívida Ativa.Por isso é possível perceber
que a alteração legislativa decorrente da Lei nº 12.767/2012 (que forçou um novo
posicionamento do STJ) teve por finalidade tão somente fornecer ao Fisco mais um
instrumento a fim de fortalecer e consolidar ainda mais seu poder arrecadatório
(avassalador, por sinal)
Em outras linhas o protesto da CDA constrange o devedor a pagar o débito
inscrito em dívida ativa, já que, conforme visto, a coação moral existe na medida em
que o devedor deve realizar o depósito do valor devido a fim de elidir o protesto – o
qual produz efeitos nefastos para o devedor como a redução de crédito que pode
lhe comprometer ainda mais a sua capacidade financeira (SILVA, 2015).
A mudança na jurisprudência do STJ é um clarividente sinal da influência que
o Fisco exerce sobre o Poder Legislativo, uma vez que após sucessivas derrotas no
Poder Judiciário uma nova norma que atende exclusivamente aos interesses da
Fazenda Pública entra em vigor, como no caso do protesto da CDA, com o fito
exclusivo de modificar o entendimento do STJ para favorecer o Fisco.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em sede de conclusão, se verifica que a temática é tratada como de suma
importância na atual situação econômica e política do Brasil. Protesto extrajudicial é
aquele feito em Cartório de Protestos, ou seja, não é no Poder Judiciário. Ele é usado
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para demonstrar a falta (ou negativa) de aceite em título, ou ainda a falta de seu
pagamento ou de sua restituição. Importante ressalva a ser feita é que, não se deve
confundir o protesto judicial com o extrajudicial, sendo aquele mais amplo.
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A propósito, historicamente, a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
instituiu o antigo Código de Processo Civil, dispõe no artigo 585, inciso VII, que a
certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da
lei, constitui título executivo extrajudicial.
Sabe-se, portanto, que a Certidão de Dívida Ativa é título executivo
extrajudicial, porém, não é recente a discussão sobre a possibilidade de se efetuar o
protesto do referido título, o que será explanado adiante.
A Certidão de Dívida Ativa documenta um fato jurídico, onde está configurado
um dever de pagar e de outro lado um dever de cobrar, pois o Estado não pode
dispensar o crédito tributário ou não-tributário, somente a lei tem esse condão.
O papel da Certidão de Dívida Ativa é certificar o assento regular nos registros
da repartição fazendária de crédito vencido e não satisfeito, e, ao mesmo tempo
instrumentalizar a Fazenda Pública para executar o sujeito passivo. Este fato jurídico
traz desde logo estampado a condição necessária para que a Administração exerça
seu direito à ação executiva; é o título que a legitima e lhe confere o direito de agir
contra o sujeito passivo.
Vencida e não satisfeita a prestação pecuniária definida no fato jurídico e
cristalizada no documento que a representa, na Certidão de Dívida Ativa, e
especificada o valor liberatório em moeda, devidamente quantificado anteriormente,
considera-se esse título formado e apto a pleitear ao Poder Judiciário o deferimento
da tutela executiva.
O artigo 25 da Lei nº 12.767/2012 modificou a natureza jurídica do protesto,
uma vez que a finalidade deste é provar a mora do devedor e compeli-lo a adimplir
a sua obrigação vencida e não cumprida. Isso porque a Certidão de Dívida Ativa já é
prova pré-constituída da mora do devedor, uma vez que possui presunção de certeza
e liquidez, inclusive sendo calculada com juros e correção monetária, conferindo-lhe
a publicidade própria dos atos da Administração Pública. Além disso, a Certidão de
Dívida Ativa é produzida unilateralmente e possui rito executivo próprio, não lhe
sendo
aplicável,
portanto,
as
regras
próprias
do
protesto.
Tais motivos foram suficientes para que o STJ afastasse, em princípio, a possibilidade
do protesto de Certidão de Dívida Ativa. Vencida e não satisfeita a prestação
pecuniária definida no fato jurídico e cristalizada no documento que a representa, na
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Certidão de Dívida Ativa, e especificada o valor liberatório em moeda, devidamente
quantificado anteriormente, considera-se esse título formado e apto a pleitear ao
Poder Judiciário o deferimento da tutela executiva.
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RESUMO: Este trabalho tem como escopo analisar o assédio sexual vivenciado no
ambiente de trabalho, focando o estudo diretamente na Mulher, e a repercussão
gerada por esse ilícito. Verificar as consequências que essa conduta traz para ambas
as partes e as maneiras de coibir indícios de início de assédio sexual. Trata-se de um
trabalho dedutivo, que explana o assédio sexual feminino de uma maneira geral,
história, conceitual, natureza jurídica, bem como o ordenamento jurídico nacional e
internacional trata de tal temática. Trazendo os campos do direito penal, direito do
trabalho e direito civil e como o ordenamento jurídico trata da segurança para a
mulher no ambiente laboral. Posto isso, daí a importância do estudo feito acerca do
tema proposto, em virtude da sua pouca repercussão social em nosso país.
Palavras-chave: Assédio Sexual; Direito Penal; Direito do Trabalho.
Sumário: Introdução. 1. Aspecto histórico do assédio sexual no ambiente de
trabalho. 2. Aspectos gerais. 2.1. Assédio por intimidação ou ambiental. 2.2. Assédio
por chantagem/quid pro quo. 3. Efeitos do assédio sexual. 3.1 Para a vítima. 3.2. Para
o assediador. 4. Proteção à liberdade sexual da empregada, sob a ótica do princípio
da dignidade da pessoa humana. 5. Maneiras de afastar comportamento de
assediador dentro do local trabalho. Conclusão.
INTRODUÇÃO
Ao se tratar de uma matéria de direito de amplo leque, é de suma
importância analisar vários aspectos antes de se adentrar no tema propriamente dito,
verificar os aspectos históricos, a evolução a partir da revolução industrial até os dias
atuais. Uma vez que para se compreender o hoje, é importante analisar a evolução
do direito pela linha temporal.
O Assédio sexual vivenciado diariamente por diversas mulheres em seus
ambientes de trabalho é um assunto que passa despercebido aos olhos da sociedade.
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De grande importância tratar de tão temática, já que as vítimas de tal ilícito
sofrem de traumas sérios, que por medo de delatar seu opressor, se colocam em
situações de vulnerabilidade diante de seu hierárquico (agressor). Deixando sérios
problemas traumáticos, como depressão, traumas psíquicos e morais, ambos
desenvolvidos em uma relação de trabalho prejudicial.
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O presente estudo visa entrelaçar assédio sexual na relação de trabalho,
apresentando as formas de se resguardar e as medidas necessárias cabíeis quando
se vivencia esse ilícito. Tendo por base o Direito Constitucional, o Direito Trabalho e
Direito Penal.
Tendo como objetivo geral abordar o assédio sexual vivenciado pela mulher
na relação de trabalho, que será apresentada por capítulos destinados a apresentar
orientações para afastar o assediador e como a legislação trata desse tema.
Há, ainda, que se mencionar o princípio pátrio da dignidade da pessoa
humana e a relação entre este princípio com a liberdade sexual da empregada, os
limites e parâmetros alcançados pela legislação atual para protegerem a dignidade
sexual da trabalhadora. Já que esse tipo de assédio fere diretamente a honra, a
imagem, a dignidade e a intimidade da vítima.
Dividimos o estudo em seis capítulos que serão abordados da seguinte
forma: no primeiro capítulo abordaremos a história do assédio sexual a partir da
revolução francesa, já no segundo capítulo trataremos do assédio sexual quid pro
quo e assédio sexual Ambiental e seus aspectos gerais, o terceiro capítulo irá versar
sobre os efeitos do assédio sexual, tanto efeitos para a vítima quanto para o
Assediador, no quarto capítulo falaremos da proteção que a constituição federal traz
a respeito da liberdade sexual da empregada em ligação com o princípio da
dignidade humana, e por fim no quinto capítulo apresentaremos as orientações afim
de afastar o assediador e suas condutas inadequadas.
Num primeiro momento versaremos sobre a história, onde se originou o
assédio sexual e seu movimento a partir do século XX, seu conceito e seu desenrolar
até chegar aos dias atuais à mulher entrando no mercado de trabalho e o cenário
suportado por elas.
A relevância de falar a respeito desenvolvimento do chamado “Assédio
sexual quid pro quo” e o “Assédio Sexual Ambiental”, será dirimido no segundo
capítulo do presente artigo, conceituando ambos os ilícitos e a aplicação do Código
Penal, Código Civil e Legislação Trabalhista para esse ilícito, que se trata de um crime
próprio para o Direito Penal.
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Por conseguinte, no terceiro capítulo, veremos os efeitos trazidos pelo
assédio sexual, efeitos esses de quem sofre a opressão, os traumas que podem deixar
o delito. E os efeitos para quem praticou o verbo do tipo penal, analisando assim as
consequências penais, civis e trabalhistas.
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Analisar a dignidade da pessoa humana mirando diretamente na liberdade
sexual da empregada é primordial, tal ponto será dirimido no capítulo quatro,
veremos o amparo constitucional perante à condutas ilícitas que ferem a liberdade
sexual.
Por fim, o último capito será direcionado a apresentar uma serie de
orientações para afastar qualquer tipo e conduta libidinosa no local de trabalho,
como os órgãos tratam do tema e disponibilizam ajuda para as vítimas.
Por essas razões expostas, se mostrar a importância da temática, já que se
torna cada dia mais comum à mulher no mercado de trabalho sofrendo por delitos
que não são expostos diante das autoridades.
1. ASPECTOS HISTÓRICOS DO ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO
Vivemos uma sociedade que carrega resquícios de um corpo social que
reflete a cultura machista patriarcal e discriminatória, com princípios e leis antigas
mais rígidas com as mulheres, que as enxergavam como menos que humanas, na
condição de objeto, as leis e religiões colocavam a mulher numa posição de
submissão perante o sexo masculino. Daí que surge a importância de se analisar o
assédio com conotação sexual.
Para muitos historiadores, a origem do Assédio sexual está ligada a era
medieval, conhecido como jus primae noctis, que dava possibilidade do senhor de
determinado domínio, pudesse desvirginar uma noiva em noite de núpcias.
Na revolução industrial (sec. XIX), onde as mulheres foram mais utilizadas no
meio laboral, operando maquinários, e trabalhando cerca de 14 (quatorze) horas
diárias sem quaisquer haveres trabalhistas, por todos esses paradigmas e problemas
vivenciados pela mulher, começou a surgir a necessidade de uma legislação afim de
protege-la.
Com o advindo da Consolidação dos Direitos Humanos, em meados do
século XX, a Carta da Nações Unidas de 1945 foi um marco para a mulher no mercado
de trabalho, trouxe a primeira visibilidade aos seus direitos.
Ainda assim, com a visibilidade dos direitos femininos, havia no âmbito
trabalhista um grande preconceito com a mulher na seara do trabalho, exemplo
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disso, em pleno século XX , conforme lecionava o Código Civil de 1916, a mulher era
considerada uma simples auxiliar do seu marido e nem poderia trabalhar sem pedir
autorização para o mesmo. Sendo afastada tal restrição somente em 1962, com a
promulgação do Estatuto das Mulheres Casadas.
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A expressão assédio sexual fora introduzida somente nos anos de 1970, onde
alguns pesquisadores de uma Universidade nos Estados Unidos da América
analisaram a conduta do superior hierárquico com a conotação sexual, pelo fato de
este possuir um poder em relação à seu empregado, surgindo assim uma palavra
específica, para caracterizar esse tipo de comportamento e tornando-se o primeiro
país a ter uma legislação especifica para esse comportamento. (KEWRI REBESCHINI
DE LIMA, 2010).
Entretanto, tão somente na Conferência Internacional sobre população e
desenvolvimento, mais conhecida como Conferência de Cairo de 1994, que foi o
símbolo da evolução dos direitos das Mulheres, principalmente no que tange a
eliminar a desigualdade entre homens e mulheres e reconhecer os direitos humanos
da mulher.
Finalmente, ano de 2001, entrou em nosso ordenamento jurídico brasileiro a
configuração delitiva do assédio, quando a prática de tal conduta se configurou
como crime de acordo com o Artigo 216-A do Código Penal - detenção, sendo
punido de um a dois anos.
Por tais fatores históricos, se fez necessária à criação de legislação específica
para abarcar ao indivíduo que vem a sofrer assédio, deste modo, o presente estudo
estará direcionado a mulher, como vítima mais frequente desse delito.
2. ASPECTOS GERAIS DO ASSÉDIO SEXUAL
Ir para o mesmo local praticamente todos os dias e passar a maior parte do
tempo nele, esse é o dia a dia da maioria dos trabalhadores, e é por isso que o
ambiente de trabalho deve ser o melhor possível, livre de situações constrangedoras
e embaraçosas, mas infelizmente há pessoas que já passaram por situações
desagradáveis como assédio sexual no seu serviço.
O assédio sexual é a conduta de determinada pessoa em buscar
favorecimento sexual através de um poder hierárquico exercido sobre a vítima ou
mesmo que não estando configurado a relação hierárquica. A prática pode ser
explícita ou sutil, com contato físico ou verbal, por meio de gesto, mensagens, emails, vídeos e até mesmo ameaças de dispensa se a subordinada não “aceitar”
realizar seu desejo sexual “assédio sexual é o comportamento humano que busca o
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prazer sexual, constrangendo com gestos, palavras ou o emprego de violência.
Ocorre não só em relações de confiança como também nas quais está presente o
poder hierárquico”. (JORGE NETO, 2018. p. 767)
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No ambiente de trabalho o assédio sexual pode ser praticado com ou sem
hierarquia ou até mesmo por terceiros, como clientes do estabelecimento ou
prestadores de serviço, neste caso quem julga o tema também é a Justiça do
Trabalho, já que se trata de um ilícito ligado ao contrato de trabalho.
Por conseguinte, há de se mencionar à proteção que a legislação alcança a
este tipo de delito, a temática é trazida no Código Penal e disciplinada também no
Direito do Trabalho. A legislação brasileira não aborda o tema de forma especial,
existe um déficit legislativo a respeito da temática. Toda via, existe uma proteção por
parte dos órgãos públicos para prevenir e enfrentar o assédio sexual.
O Ministério Público do Trabalho junto com a Organização Internacional do
Trabalho, disponibilizou cartilha com orientações sobre o enfrentamento do assédio
sexual no ambiente de trabalho, apresentando perguntas e respostas frequentes
sobre o assunto, conscientizando as vítimas de assédio sobre o que devem fazer na
situação.
Os meios de provar o assédio são vários, desde bilhetes, vídeos, mensagens
e testemunhas são aceitos como prova, além disso gravações feitas pela vítima
também auxiliam na comprovação da prática, todos os meios de provas legalmente
admitidas são aceitas, justamente porque o direito reconhece que a prova é difícil. O
depoimento da vítima é visto com outros olhos, pois a vítima que chega à ponta de
denunciar e se expor para buscar uma punição de assédio sexual, na maior parte das
vezes ela faz isso porque realmente a conduta de assédio existiu.
A doutrina tem admitido a tentativa desse crime, como por exemplo, a
interceptação de bilhete contendo o ato coativo visando ao benefício de cunho
sexual. (MOSSIN, 2002, p 25).
Logo após a denúncia feita administrativamente junto à empresa, caso não
se chegue a uma solução para o problema vivenciado pela vítima, poderá então
entrar na via Judicial, não necessariamente nesta ordem, vai depender do caso em
concreto.
Para de configurar o assédio sexual na relação de trabalho, precisa-se
verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores do assédio sexual. O
primeiro elemento são os sujeitos, o assediador e a vítima, o primeiro usa na maioria
das vezes da sua autoridade para conseguir a satisfação de cunho sexual, e a vítima
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que recebe a conduta indecente. O segundo elemento caracterizador é a conotação
sexual, que atinja diretamente a integridade física e psíquica da vítima, sendo de
forma repentina ou durável a insistência do assediador para conseguir sua satisfação,
o último, mas não menos importante elemento caracterizar esse crime é a falta de
consentimento da vítima perante a atitude do assediador. (JORGE NETO, 2018)
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Esse tipo de assédio nem sempre é de conhecimento de todos, porque
grande parte das vítimas não expõe o caso por medo vergonha ou até mesmo por
sentir culpa, para ajudar na denúncia, o Ministério Público do Trabalho, garante o
sigilo da vítima de assédio caso ela solicite, o MPT recebe denúncias pela internet,
telefone ou pessoalmente na sede da procuradoria regional do Estado ou do
município.
O assédio sexual pode ser classificado em duas espécies: o Assédio por
intimidação ou assédio sexual por chantagem.
2.1. Assédio por intimidação ou ambiental
O assédio por intimidação ou assédio ambiental, quando a um
comportamento sexual com o objetivo de utilizar e humilhar a pessoa para
enfraquece-la no ambiente de trabalho, essa atitude pode ser caracterizada por meio
de piadas, vídeos, fotos ou toques na vítima sem seu consentimento. (Organização
Internacional do Trabalho, 2017)
Também chamado por alguns doutrinadores de assédio sexual horizontal,
como já que a figura do assediador está na mesma posição hierarquia da vítima,
exemplo que podemos citar são os clientes da empresa, prestadores de serviços ou
colegas de serviço. (JORGE NETO, 2018).
O elemento “poder hierárquico” é irrelevante já que este tipo de assédio é
praticado especialmente por um companheiro de trabalho, ambos em posição
idêntica na empresa e uma igualmente na hierárquica da empresa.
Está espécie de assédio difere do assédio por chantagem, por ser trazido
unicamente no Direito do Trabalho, não configurando crime, toda via, existe os
efeitos na seara trabalhista e civil, como possível indenização por Danos Morais e a
Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. Importante destacar que o Direito
Trabalhista e o Direito Penal não se comunicam. (RESENDE, 2020)
Vale destacar, a responsabilidade solidária do Empregador na hipótese de
assédio sexual cometido por um colega de trabalho hierarquicamente igual à vítima,
é sabido que o Código Civil responsabiliza o Empregador pelos atos de seus
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empregados e afins, previsão legal no Art. 932, inciso III, do Código Civil, encontrase também na legislação trabalhista, a afirmação aos riscos da atividade econômica
que o empregador arrume( Art. 2º, CLT), risco este enquadrado no caso de assédio
sexual cometido por funcionário do Empregador.
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“[...] necessária a perquirição de culpa do empregador, seja por omissão na
vigilância, seja pela inércia no restabelecimento da condição sadia de trabalho
quando da cientificação sobre os fatos.” (MAGNO, 2017, p.119)
Posto isto, diante da consumação da conduta delitiva, o empregador deve e
será responsabilizado pelo assédio sexual na empresa.
2.2. Assédio por chantagem/quid pro quo
Há Também chamado quid pro quo, na tradução significa “isto por aquilo”,
ou seja, tem um intuito de beneficiar a vítima para que se presta a atividade sexual,
ou a use chantagem mediante ameaça de algum prejuízo profissional, uma
verdadeira barganha promovida pelo desejo.
Pode ser definido também como assédio por chantagem, quando é
oferecido uma vantagem caso a vítima aceite a proposta sexual ou punição se negar,
por isso mencionar que tal proposta parte por um superior hierárquico. (PIMENTA,
2019)
O assédio sexual só é criminalizado quando é assédio quid pro
quo/chantagem, esta espécie de Assédio é a única trazida expressa dentro do
ordenamento jurídico como um ilícito, sendo expressa no Código Penal sua
tipificação. O Código Penal apresenta sobre o assédio Sexual em seu Art. 216-A:
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente a sua condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício do cargo ou função”. Pena – detenção de um a dois anos.
(Brasil, 2001)
Por se tratar de um crime próprio, este somente caracterizado quando o
assediador for a figura do Superior hierárquico em relação a vítima.
Parte da doutrina, como por exemplo Adriana Calvo Pimenta (2019), entende
a possibilidade da tentativa, neste tipo de delito, o exemplo que podemos citar, e o
assédio sexual por meio da escrita, contendo algum tipo de chantagem, e no
caminho até a vítima acaba sendo extraviado e cai na mão de terceira pessoa.
Outro ponto que vale mencionar, é a possibilidade de ocorrer assédio sexual
entre pessoas do mesmo sexo. (BARROS, 2016)
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Importante mencionar a chantagem feita por um hierarquicamente igual à
vítima, exemplo de um colega de trabalho que tenha alguma informação sigilosa e
ameace expor aos superiores se não obtiver o favorecimento sexual, nesta hipótese,
não há de se falar na tipificação penal, mesmo estando diante da chantagem, pois
não há o elemento hierárquico. Contudo, poderá ocorrer as consequências
trabalhistas e civis.
3. EFEITOS DO ASSÉDIO SEXUAL
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Para Justiça do Trabalho, se configura também o ilícito na esfera civil, efeito
este da Indenização por Danos Morais, já que compete a justiça do trabalho julgar a
matéria, conforme jurisprudência pacífica.
"Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por
danos morais e materiais cuja causa de pedir refere-se a atos supostamente
cometidos pela parte ré durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de
trabalho havida entre as partes". (STJ – Resp: 1864171 SC 2020/0049338-0, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da publicação 07/04/2020).
Além dos Danos Morais, existem os Danos da própria rescisão do contrato
trabalho, mais especificamente o efeito que produz em relação a extinção do
contrato.
O assédio sexual configura motivo para rescisão justa do contrato de
trabalho, hipótese trazida na CLT. Conforme previsão legal, no Art. 482, são as
hipóteses de rescisão por parte do Empregador, no Art. 483, são as hipóteses de
rescisão por parte do Empregado. Parte da doutrina e jurisprudência têm utilizado a
incontinência de conduta (alínea b do Art. 482, CLT), como a conduta que melhor se
aplica a justa causa por assédio sexual. (Brasil, 1943)
Os efeitos que podemos citar, são tanto para a empregada, quanto para o
empregador, a depender da ocupação na esfera jurídica
Os efeitos desse licito são gigantescos para a vítima, desde os efeitos
pessoais que a vítima sofre, como problemas psicológicos e físicos e problemas
dentro do ambiente de trabalho que citaremos logo abaixo.
E por fim os efeitos para o assediador, os efeitos são dentro da seara jurídica,
efeitos penais, trabalhistas e civis.
Importante destacar a diferença entre as consequências para ambas as
partes, em quanto que à vítima sofre de verdadeiros horrores psicológicos que
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deixam cicatrizes para sempre dentro de si. O assediador vem a responder somente
dentro dos limites jurídicos, respondendo os processos trabalhistas e penais.
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3.1. Para a Vítima
A vítima de assédio sexual pode sofrer de vários efeitos do ilícito, muitas
vítimas de assédio sexual encontram seu desempenho no trabalho, além disso os
efeitos do assédio sexual podem prejudicar a carreira da vítima no local de trabalho,
as vítimas podem perder mais trabalho para evitar o abuso ou por causa da doença
causada pelo estresse do assédio.
Os efeitos que podemos citar são os psicológicos de assédio sexual, ataques
de ansiedade, insônia e perda de autoestima são comuns, algumas vítimas de assédio
sexual podem ter transtorno de estresse pós-traumático, depressão ou pensamentos
suicidas, fisicamente os efeitos do assédio sexual podem ser pressão alta, dores de
cabeça e distúrbios gastrointestinais, a vítima pode desenvolver disfunções sexuais e
ter problemas gerais de intimidade, transtornos alimentares incluindo perda de peso
ou ganho de peso também podem ser feitos do assédio sexual. (COMISSÃO PARA A
IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO, on-line)
Vítimas que estão se recuperando dos efeitos do assédio sexual, podem
encontrar ajuda com grupos de apoio e terapeuta, muitas vítimas de assédio sexual
procuram isolar-se de outras pessoas, os familiares e amigos podem ser uma ajuda
crucial na recuperação da vítima
Dentre os efeitos de cunho pessoas que a vítima venha a sofrer, de suma
importância é mencionar as diretrizes que podem ser tomadas a fim de vencer essa
difícil fase em que se está vivendo.
Buscar ajuda emocional é primordial, isolar-se de todos tende a ser um
caminho ao precipício psicológico da vítima, que acaba se fechando em seu mundo
exterior.
Outrossim, a vítima desse ilícito após sessar a busca por ajuda à chefia
hierarquicamente superior ao assediador, afim de afastar o assediador, pode também
denunciar nas repartições públicas, buscar corregedorias e delegacia da mulher, o
passo seguinte é ir atrás de ajuda judiciária, neste caso, ajuizamento de demanda
trabalhista junto à Justiça do Trabalho.
Após acolher o processo e ficar provado a pratica do assédio sexual, a vítima
poderá pedir a mudança de setor dentro da empresa, afim de deixar a hierarquia e
subordinação de quem a assediou.
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Caso não queira a mudança dentro da empresa, poderá pleitear a rescisão
indireta do contrato de trabalho, nos termos da Legislação Trabalhista e receber seus
haveres trabalhistas como se tivesse sido demitida por justa causa, com fulcro no Art.
438 da CLT e Art. 5, inciso X, da Constituição Federal.
Poderá requerer junto aos autos da mesma ação trabalhista o pedido de
Reparação por Danos Morais, por todo sofrimento e constrangimento que passou.
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A jurisprudência já é pacifica em relação à competência da Justiça do
Trabalho para julgar pedidos de indenização por danos morais, desde que sejam
relacionados ao contrato de trabalho, conforme emenda Constitucional nº 45:

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [..] VI as ações de indenização por
dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.”
Pode haver ainda reparação por Danos Materiais, a depender do caso em
concreto, se ficar provado dentro do processo gastos por parte da vítima com
tratamentos psicológicos, médicos ou ambos, poderá ser arbitrado a Indenização por
Danos Materiais. (TJ-MG – 12ª CÂMARA CÍVIL – AC 1.0685.10.000246-6/001 –
Relator: Alvimar de Ávila – 13/12/2013)
Esses efeitos mencionados, decorrentes do assédio sexual sofrido pela
vítima, são gigantescos dentro de um aspecto psicológico, as mascas deixadas pela
conduta do assediador assombram à vítima por toda sua vida, dependendo da
gravidade do assédio cometido pelo agressor, a vítima adquire problemas
duradouros.
Acabar com essa barreira, entre a vítima e a denúncia é primordial para vários
órgãos, que auxiliam de várias formas conscientizando a vítima a não ter medo de
denunciar, esses órgãos disponibilizam canais de denúncias e orientações para
combater o assédio sexual, podemos citar como por exemplo o Ministério Público
do Trabalho, que compartilha Cartilha abordando várias temáticas dentro do assunto,
as principais dúvidas existentes, os mitos e controvérsias.
3.2. Para o Assediador
Os efeitos para o assediador são as punições na seara Trabalhista, Penal e
Civil. Desde a rescisão por justa causa do contrato de trabalho, a responsabilidade
no criminal e Indenização por Danos Morais no civil.
No campo do Direito Trabalhista podemos citar três consequências para o
Assediador, a delas primeira é a Advertência Disciplinar; a segunda é a Suspensão do
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Contrato de Trabalho; a terceira e última é a Rescisão do contrato por Justa Causa
(Art. 482, alínea “b”, CLT).
Na área Direito Penal o assédio sexual comprovado configura o delito que
está previsto no Art. 216-A do Código Penal.
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O crime previsto no Código Penal prevê Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos,
e pode ainda ser aumentado em até um terço (⅓) se a vítima é menor de 18 (dezoito)
anos.
O tipo de ação penal poderá ser condicionada à representação. Caso a vítima
seja menor de dezoito anos, a ação penal será pública incondicionada. Independendo
da autorização da vítima em entrar com a ação Penal, cabendo ao Ministério Público
o deve de zerar da justiça.
Conforme doutrina, “[...] a tutela civil (incluindo a trabalhista) pode ser
invocada para as outras formas com, por exemplo, a responsabilidade patrimonial
dos culpados, a despedida por justa causa do assediador, entre outras
consequências.” (JESUS & GOMES, 2002, p. 129)
No aspecto Civil, inicialmente trataremos da Responsabilidade Civil, no
Artigo 932 do Código Civil versa da Responsabilidade do empregador sobre os atos
de seus empregados, traduzindo assim a premissa de que o Empregador deverá e
será responsável pelo comportamento do assediador seu empregado. Logo, a
responsabilidade abarca tanto o empregado como o empregador, mesmo que o
empregador não tenha cometido o assédio sexual, este será responsável por seus
funcionários.
4. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL DA EMPREGADA, SOB A ÓTICA DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
O princípio da Dignidade da Pessoa humana tem um assento já no art. 1º,
inciso III, da Constituição Federal, é o princípio que dispõe o ser humano como centro
do ordenamento jurídico. (Brasil, 1988)
Presente também na Constituição Federal, um rol de Direitos e garantias
Individuas, arrolados em todo o Art. 5º, dentre eles podemos citar o direito à
igualdade; o direito de não sofrer tratamento desumano ou degradante; o direito de
ter respeitada a intimidade, a vida priva e a honra, todos esses Direitos citados são
afrontados diretamente com a prática do assédio sexual. Estão também consagrados
esses Direitos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
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“Na atual Carta Maior, encontram-se diversos dispositivos dessa espécie,
como o art.1°, III (proteção à dignidade da pessoa humana), art. 5°, X (são invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação), art. 170,
caput.” (CAIRO, 2017, p. 1048).
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Em relação à mulher, tais direitos estão duplamente protegidos no âmbito
internacional, pois estão ratificados nos artigos 3º e 4º da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher — “Convenção de Belém
do Pará” (1994).
É indiscutível, que a conduta de assédio sexual ofende ao Princípio à
dignidade da pessoa humana.
Não obstante a sua indelével marca de transgressão ao direito
à intimidade do cidadão-trabalhador e à sua liberdade sexual,
é necessário enfatizar que o assédio sexual carrega fortíssimo
componente discriminatório, desde que se sabe estar sendo
praticada a conduta irregular por força do sexo da vítima. E
note-se — bem pode efetivar-se o assédio sexual para tomar o
ambiente de trabalho particularmente hostil a determinada
empregada que passou a ocupar, na empresa, cargo antes
preenchido apenas por trabalhadores do sexo masculino.
(JESUS & GOMES, 2002, p. 97)
O assédio sexual fere diretamente à liberdade e dignidade das trabalhadoras,
fere sua integridade física e moral e sua saúde, podemos citar também a violação ao
direito à igualdade, já que em sua maioria, o assédio sexual é praticado contra
mulheres, podendo caracterizar discriminação de gênero.
Em relação à liberdade sexual da empregada, esta pode ser definida como o
Direito de disposição do próprio corpo de livre vontade ou de não ser forçada a
praticar ato sexual.
Conforme doutrina Maria de Lourdes Leiria (2012, p. 28) “[...] o assédio sexual
viola o direito da vítima livremente dispor de seu próprio corpo, atentando contra a
liberdade sexual e os direitos à intimidade e à vida privada garantidos na Constituição
Federal.”
O assédio sexual por chantagem, exige o elemento hierárquico para sua
caracterização, esse tipo de assédio constitui abuso de poder e violação dos direitos
e garantias constitucionais das trabalhadoras. A subordinação existente entre
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empregada e chefe em decorrência do contrato de trabalho, desse modo, auxilia na
ocorrência desse tipo de violência em razão da submissão em que se encontra a
empregada. Os empregadores não podem abusar do seu poder e violar a liberdade
sexual de seus subordinados.
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“[...] o assédio sexual deve ser encarado cientificamente como um efetivo
problema de discriminação e de cerceio da liberdade sexual, e não simplesmente
como mera questão de abuso de poder.” (JESUS & GOMES, 2002, p. 129)
A tutela à liberdade sexual, visa garantir que ninguém seja obrigado a ter
relações de cunho sexuais sem consentimento, essa tutela tem por escopo a proteção
a honra e liberdade no exercício do trabalho.
As empresas devem adotar políticas de valorização do trabalho da mulher,
criar eventos para se falar discutir abertamente assédio sexual, discutir a diversidade,
igualdade da mulher, hoje no ambiente de trabalho otimizam a mulher como
trabalhadora isso é um grande passo, e claro criar canais de comunicação para
denúncia e punir exemplarmente todos os casos de assédio sexuais de assédio sexual
que vem existe, pois uma vez que a punição para o assediador, isso previne futuras
práticas.
5. MANEIRAS DE AFASTAR COMPORTAMENTOS ASSEDIADORES DENTRO DO
LOCAL TRABALHO
Quando se está vivenciando na pele o assédio sexual, grande maioria das
vítimas, não sabem quais medidas tomarem para afastar o assediador, e algumas até
acabam se submetendo a atos libidinosos para não perderem o emprego.
A Organização Internacional do Trabalho traça uma serie de maneiras para
se lidar com momentos como esse. Responde a várias dúvidas frequentes sobre o
tema. (OIT, 2017).
A empresa deve pautar em manter o ambiente de trabalho o mais agradável
possível, assegurando a igualdade entre os empregados, respeitando as diferenças
entre todos e mantendo a seriedade dentro do trabalho.
A secretária de Trabalho do Ministério da Economia em parceria com o
Governo Federal, lançou um canal para registar denúncias trabalhistas on-line, essa
parceria visa facilitar a forma como as vítimas desses ilícitos podem buscar auxílio,
(Agência Brasil, 2020).
De suma importância que as empresas tenham canais de denúncias para que
os seus empregados possam relatar esse tipo de conduta sexual. E procedam assim
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investigações para se averiguar a conduta abusiva. Esses canais, facilitam para que o
empregado possa se posicionar de forma mais rápida diante dessas situações de
assédio dentro da emprega.
O mais importante é a vítima saber que não está sozinha, que poderá e terá
toda a ajuda que precisar pra enfrentar essa dificuldade, ajuda tanto dos órgãos
públicos, quanto da empresa.
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Ouvidorias dentro da empresa podem ajudar a notificar a conduta de assédio
aos superiores, um espaça de confiança existente dentro da empresa também pode
servir como acolhimento da denúncia administrativa, até mesmo o setor de Recursos
Humanos pode auxiliar a vítima a procurar ajuda. Poderá também fazer a denúncia
um terceiro que esteja notando uma conduta libidinosa contra algum colega de
trabalho, ao notar que a vítima possui algum medo de denunciar.
Nada vai impedir que a vítima, busque diretamente a assistência jurídica para
ajuizamento de ação trabalhista na Justiça do Trabalho.
Não existe necessariamente uma ordem de condutas que se devem tomar
afim de afastar o comportamento assediado, vai a depender do caso em concreto.
As orientações que os órgãos dão acerca do problema são primeiramente
procurar a ouvidoria dentro do local de trabalho para fazer a denúncia. A denúncia
pode ser feita também junto aos órgãos do Ministério Público do Trabalho e
Superintendências Regionais do Trabalho. Na Delegacia da Mulher, caso a vítima seja
mulher, e, na falta desta, poderá ser em uma delegacia comum. (GAZETA, 2020)
O Governo Federal também disponibiliza o Disque 180, central de
atendimento à mulher em situação de violência.
Existem também aplicativo de telefonia que ajudam na realização de
denúncias, poderá ser feita anonimamente, o aplicativo se chama “Direito Humano
Brasil”, se encontra em qualquer loja de aplicativos de telefones62.
O Ministério Público Federal, na portaria nº 1004 de 2018, esclarece a sua
importância em prevenir e enfrentar o assédio sexual, considerando como ponto
chave a dignidade da pessoa humana. Apresenta uma série de ações visando a

62
Direitos
Humanos
Brasil.
Aplicativo.
Disponível
<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.direitoshumanosbrasil> Acesso em: 05 nov. 2020.

em:
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implementações de políticas públicas contra o assédio sexual. Dentro outras políticas
de combate ao assédio sexual e condutas semelhantes, como o assédio moral.
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Buscar o apoio da família e dos amigos também é fundamental para quem
passa por um processo de assédio sexual. A ajuda familiar também e essencial para
superar o vivenciado. Saber que não está sozinha é fundamental.
Por fim, chega-se as vias judiciárias, que é o processo propriamente dito,
cessando a busca por auxilio nas mediações da empresa, a vítima poderá mover ação
na via trabalhista e penal, contra a empresa e o assediador. Na via trabalhista visando
a reparação moral e indenização, caso seja de sua petita, pode ainda requerer a
Rescisão Indireta do seu contrato de trabalho, com todas as verbas rescisórias pagas.
Já na via Penal, em se tratando de assédio sexual por chantagem, o que se requer é
a punição pela pratica da infração penal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, podemos concluir que o presente artigo alcançou a
temática proposta, o assédio sexual foi esmiuçado de forma sucinta, porém, bem
precisa, apresentando como ponto central, o assédio sexual vivenciado diariamente
por milhares de mulheres, e como a constituição e demais leis tratam desse ilícito.
Os direitos trabalhistas alcançados por milhões de mulheres, são
provenientes de uma história de luta e conquista, por essa historicidade que se nota
a importância de um cuidado especial aos direitos da mulher no ambiente laboral.
Por conta de todo exporto se vê o cuidado em tratar da temática, os órgãos
públicos têm esse cuidado em lidar com o assédio sexual e a mulher no mercado de
trabalho, auxiliando em canais de denúncias e dúvidas sobre como lidar com isso.
Fundamental notar o amparado legislativo, ainda que carente em alguns
pontos, não deixa de faltar norma para tratar do assédio sexual, além disso, existem
normas que amparam a dignidade sexual do indivíduo e a mulher no mercado de
trabalho.
A mulher é fundamental para a ordem social, tem grande importância dentro
do anseio social, adquiriu direitos significativos e ainda luta para adquirir igualdade.
No aspecto trabalhista o cuidado para proteger esses direitos são ainda mais
cuidadosos.
O assédio sexual deve ser combatido fervorosamente, por se tratar de um
ilícito que só traz consequências negativas, tanto para a vítima quanto para a
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empresa e o assediador, ambos sofrem prejuízos que afetam a produtividade dentro
da empresa.
As empresas devem cuidar melhor das suas diretrizes, criar políticas que
incentivem o diálogo sobre assédio sexual dentro do ambiente de trabalho,
auxiliando também em maneiras de denunciar assediadores no local laboral, afim de
melhorar a produtividade e a paz dentro da empresa.
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RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA
(Orientador)
RESUMO: O dinamismo das relações sociais permite inúmeros tipos de interações.
Muitas vezes surge a dificuldade das ciências jurídicas em se tratando da busca pela
definição de regramento que esteja de acordo com os padrões moralmente
estabelecidos. Em contrapartida, há ainda grande coeficiente de pessoas em situação
vulnerável que não possuem sequer condição familiar adequada. Como
consequencia, o desequilíbrio afeta não so o âmbito individual, como também,
ricocheteia frente a toda a sociedade. Assim, a pesquisa tem como objetivo abordar
as possibilidades dos casais homoafetivos adotarem fazendo referência e
comparação do Código Civil de 1916 e 2002 onde estão os embasamentos
relacionados a Leis e doutrinas. Ainda, trata de analisar comparativo de adoção entre
o Código Civil de 1916 com as novas regras do Código Civil de 2002, demonstrar a
possibilidade jurídica da adoção por casais homoafetivos amparada no princípio do
melhor interesse do menor e, por fim, presentar os conceitos e histórico das famílias,
de adoção, bem como dos casais homoafetivos. A metodologia utilizada na pesquisa
foi a bibliografia, com o método indutivo e qualitativo. Com o auxilio da doutrina,
legislação e jurisprudência. É estudo de cunho documental, e bibliográfico abordada
através de leituras como: livros, artigos, revistas, sites entre outros acervos no âmbito
do Direito Civil. Sendo que mediante a metodologia documental referenciada, foi
elaborada uma abordagem explicativa e descritiva, deixando o trabalho coeso sobre
o tema proposto.
Palavras-chave: Adoção homoafetiva; Código Civil brasileiro; Infância e Juventude;
Família.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. O INSTITUTO DA FAMÍLIA DENTRO DO
ORDENAMENTO JURÍDICO. 2. A ADOÇÃO POR PARTE DAS FAMÍLIAS, MEDIANTE AS
LEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITEM ESTE ATO. 2.1 A ADOÇÃO POR FAMILIAS
HOMOAFETIVAS. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
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No Brasil do decorrer das últimas décadas, a família tornou-se um importante
objeto de estudo, principalmente pelo ângulo de suas relações com o Estado. São
intervenções que nascem impregnadas de particularismo cultural, não existe ainda
um único modelo padrão de política, voltado para o enfrentamento das
problemáticas da família.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A pesquisa aborda sobre a adoção por casais homoafetivas, este tema é
bastante complexo, pois a sociedade brasileira ver família constituída por casais
heterossexuais, que tem condições para a adoção, neste contexto existem várias
alegações que são a favor e dos que são contra a adoção de crianças por casais
homossexuais.A família nos tempos modernos modificou seu formato, por motivos
de questões importantes ao choque do mundo moderno, convém aqui destacar que
os relacionamentos afetivos entre pais filhos é uma das mudanças mais visíveis da
sociedade, também são alvo dessas mudanças na contemporaneidade, sobre os
casamentos que atem algumas décadas através eram apenas realizados com pessoas
de sexo diferentes.
Tratando-se da adoção o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA autoriza
a adoção por uma única pessoa, e em momento algum se menciona sobre a
orientação sexual de quem pretende adotar. Nesse interim, o artigo 43 do ECA, assim
determina: “A adoção poderá ser deferida quando apresentar reais vantagens para o
adotando e fundar-se em motivos legítimos”.Não existe nenhuma Lei em nosso
ordenamento jurídico que promova a devida proteção aos casos de adoção por
casais homoafetivos, nestes casos o melhor caminho é avaliar interesse bem estar da
criança. A solução de casos como este, não poderá ser baseada em preconceitos e
posicionamentos particulares dos julgadores, ou seja, quando existir em lacunas na
Lei, deverão ser utilizados os costumes, a analogia e os princípios gerais do Direito,
como consta na Lei de Introdução ao Código Civil em seu artigo 4º.
Então, sendo reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção
estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com características de duração,
publicidade, continuidade e intenção de constituir família, tem a possibilidade de que
seus componentes possam adotar.
Portanto, apesar de todos os percalços que vimos em relação a família
brasileira, vale ressaltar que a sociedade no Brasil faz um imenso esforço para que a
base familiar aqui avaliada continue como um pilar social. As transformações
positivas e negativas que a família vem sofrendo, está pontuada a importância de
fortalecer os vínculos familiares, e a priorização do casamento e sua manutenção.
1 O INSTITUTO DA FAMÍLIA DENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO
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A família é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, em muitos
casos a família, acaba se tornando como exemplo para outras que queriam vivem
com dignidade e respeito, dando exemplo de ética, moral, educação. Mas sabemos
que isso nem sempre é a realidade da sociedade, que aos poucos vem mudando esse
conceito tradicional em que é formada por homem e mulher. O conceito de familiar
pode ser descrito por vários conhecedores da norma jurídica e nos mais variados
sentidos.
Pereira conceitua família como (2012,p.27):
Ao conceituar a “família”, destaque-se a diversificação. Em sentido
genérico e biológico, considera-se família o conjunto de
pessoas que descendem de tronco ancestral comum. Ainda
neste plano geral, acrescenta-se o cônjuge, aditam-se os filhos
do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros e noras),
os cônjuges dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunhados). Na
largueza desta noção, os civilistas enxergam mais a figura da
rima Gens ou da grega Genosdo que da família propriamente
dita.
Caso é que não podemos dizer que todo convívio familiar é duradouro, a cada
ano a família vem se desfazendo de uma forma impressionante, as brigas, a
desconfiança, o desrespeito dentre outros fatores são motivos que acaba levando a
dissolução da família, mais que muda todo o sentido quando em uma relação de
família, existe no meio, um dos bens mais precioso, que são os filhos, sendo estes os
mais prejudicados, em alguns casos o menor acaba sendo afastado do ceio familiar
podendo até mesmo chegar a serem incluído na fila de adoção.
Segundo Venosa (2004, p, 15) família:
Como regra geral, porém, o Direito Civil moderno apresenta uma
definição mais restrita, considerando membros da família as
pessoas unidas por relação conjugal ou de parentesco. As
várias legislações definem, por sua vez, o âmbito do
parentesco. O direito de família estuda, em síntese, as relações
das pessoas unidas pelo matrimônio, bem como daqueles que
convivem em uniões sem casamento; dos filhos e das reações
destes com os pais, da sua proteção por meio da tutela e da
proteção dos incapazes por meio da curatela. O direito de
família possui forte conteúdo moral e ético. As relações
patrimoniais nele contidas são secundárias, pois são
absolutamente dependentes da compreensão ética e moral da
família, O casamento ainda é o centro gravitador do direito de
família, embora as uniões sem casamento tenham recebido
parcela importante dos julgados nos tribunais, nas últimas
décadas, o que se refletiu decididamente na legislação.
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Importante ressaltar que a família é a base de uma sociedade conforme
preceito Constitucional no disposto do art. 226, em que o Estado deve assegurar seus
direitos e fazer com que tenham recursos que possam ser duradouros.
Complementando ainda com o §3º do Art. 226 que “ para efeito da proteção do
Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Para efeitos de casamento o Supremo Tribunal Federal (DOU de 13-5-2-11):
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O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes a ADPF
nº 132 como ação direta de inconstitucionalidade e a ADIN nº
4.277 com eficácia erga omnes com efeito vinculante, para dar
ao art. 1.723 do CC, interpretação conforme à CF para dele
excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo
sexo como entidade familiar.
Nesse contexto em que a família pode ser constituída por pessoas do mesmo
sexo a nova modalidade começa a ter seus direitos fundamentais inclusivo de
constituir família, ou seja, poder adotar um menor como todas as pessoas ou casais
que queiram dar um lar para uma menor.O poder familiar é a forma de
responsabilizar os pais com seus filhos menores assegurando qualquer um deles
deveres e obrigações, mais quando esses pais são pessoas do mesmo sexo essa
obrigação se torna mais difícil pois ambos devem lidar com questões que podem
surgir e serem indagadas com o menor por ter 2 pais do mesmo sexo.
A Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente assegura no seu art. 21 a igualdade dos pais quanto aos seus filhos, essa
é a função da família por isso adotar um menor deve ter bastante atenção para que
essa igualdade de seja bem apresentada para o pais que queiram adotar.
De acordo com a Constituição do Brasil:
Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em
caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária
competente para a solução da divergência.
Segundo Fiuza.( 2012 p.1.077), também conceitua nesse sentido antigo do
pátrio poder, ou seja, o pai tinha decisão na família, podemos perceber que a
mudança da lei nos dias atuais é completamente diferente que só veio para garantir
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direitos que antes as pessoas não tinham, principalmente quanto ao conceito de
família.
Poder familiar é o antigo pátrio poder ou pátria potestas. È o “É o complexo
de direitos e deveres quanto à pessoa e bens do filho, exercidos pelos pais na mais
estreita colaboração, e em igualdade de condições” Por ser exercido por ambos os
pais, em regime de igualdade de condições, não seria, atualmente, adequada a
expressão pátrio poder, que foi substituída por “poder familiar” pelo Código Civil de
2002. Talvez a melhor denominação fosse “poder parental”, por indicar o conjunto
de poderes-deveres dos pais sobre os filhos.
Por essa razão o Código Civilapresenta a união estável em que nessa
interpretação podemos incluir os casais homoafetivo “título iii, da união estável, art.
1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.
No entanto a família passou por algumas transformações visíveis na sociedade
com o conhecimento, adequando-se aos padrões eclesiásticos e passa a ser aceito
no meio social, segundo o progresso e conhecimento da sociedade que vem se
estabelecendo aos modelos atuais.
Como veremos nas famílias abaixo, (DINIZ, 2002):
Família consanguínea– a primeira etapa da família onde o
matrimônio é realizado por grupos, sendo classificados por
gerações, e onde os únicos que eram reciprocamente excluídos
do matrimonio eram pais e filhos;
Família punaluana – o matrimonio continuou sendo realizado
por grupos, mas com a exclusão dos irmãos, além dos pais e
filhos;
Família sindiásmica– com a proibição do casamento entre
todos os parentes consanguíneos, onde a poligamia é explicita
e um direito masculino enquanto que da mulher é exigida total
fidelidade e onde a união pode ser facilmente dissolvida por
ambas às partes;
Família monogâmica– esta nasce da família sindiásmica em
que consiste também na união de um casal com predomínio
absoluto do homem e com a diferença de que o laço entre
estes agora é mais forte não podendo mais ser rompido com
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tanta facilidade, principalmente pela mulher. Somente o
marido pode repudiar a esposa;
Família homoafetiva – o mais noo conceito de família da
atualidade é constituído por pessoas do mesmo sexo,
adquirindo direitos legais sobre a união matrimonial.
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Engels (1997) configura as transformações no âmbito familiar, por meio das
pesquisas de Morgan, através de quatro evoluções que se desenvolvem durante os
primórdios da civilização, constituem nos primeiros consórcios, alguns desses
relacionamentos são considerados pelo o homem moderno como amoral animal.
Segundo o autor Airès (1978, p. 232):
A partir do século XV, as realidades e os sentimentos da família
se transformaram: uma revolução profunda e lenta, mal
percebida tantos pelos contemporâneos como pelos
historiadores, é difícil de reconhecer [...] mas ela correspondeu
também a uma preocupação dos pais de cuidar dos seus filhos
mais de perto [...].
A família é uma instituição social independente, é a fonte de aprendizados
onde se criam laços afetivos, ela se constitui na originalidade, primária na qual o ser
humano desenvolve suas primeiras experiências na sociedade, sendo elas boas ou
más. Nesse sentido pode-se afirmar que o tratamento recebido no bojo familiar, e
altamente produtivo para a formação das relações sociais.
Portanto, como já foi citado, pode-se perceber a grande importância da
família na sociedade passada e moderna, sendo assim nesse contexto geral há de se
afirmar que a família é à base para o desenvolvimento amplo e harmônico de
qualquer sociedade.
2 A ADOÇÃO POR PARTE DAS FAMÍLIAS, MEDIANTE AS LEIS E POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE PERMITEM ESTE ATO
Os direitos da criança e do adolescente estão garantidos na Lei 8.069 de
13/07/1990, conhecida como por todos como Estatuto da criança e do adolescente
- ECA. O princípio desse Estatuto e a proteção total no que diz respeito à criança e
ao adolescente conseguir viver em condições que permitam o seu desenvolvimento
pleno como pessoa e como cidadão, preparando esses indivíduos para o mundo do
trabalho, sendo assim, a família se torna responsável por garantir as suas crianças e
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adolescentes todos os seus direitos assegurados através de políticas públicas e
sociais.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Tratando-se da adoção a Lei 8.069/90, existiam dois tipos de adoção para
crianças e adolescentes, que eram: a adoção simples e a adoção plena, já com o
advento do ECA, só existe agora uma forma de adoção para os menores, previstos
nos art. 39, sendo ela, por ficção legal, e concebida a paternidade, em que o titular
de uma adoção é o legítimo pai, igualando os efeitos da filiação natural.
A Constituição Federal estabelecida em 1988, art. 227, §6º, equipara os filhos
adotivos aos de sangue, havidos ou não da relação do casamento. É filho aquele que,
na sucessão hereditária, está em igualdade de direitos perante os filhos legítimos,
não importando se o adotado é menor ou maior de idade.
O ECA autoriza a adoção de qualquer menor, independente de sua condição,
visando sua proteção, principalmente se os seus direitos forem ameaçados ou
violados. Uma das medidas de proteção é a colocação desse menor em família
substituta, sendo esta uma das formas de adoção. A adoção é irrevogável, entretanto,
se houverem maus tratos por parte dos adotantes os mesmos poderão ser
destituídos do pátrio poder, como ocorreria se fossem os pais de sangue.
Para Diniz, (2002, p.448):
[...] a adoção é o ato social pelo qual, observados os requisitos
legais, alguém estabelece, independente de qualquer relação
de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de
filiação, trazendo para sua família na condição de filho, pessoa
que, geralmente, lhe é estranha.
No Brasil existe um número inimaginável de crianças desamparadas
aguardando que alguém as queira adota-las. As essas crianças que não são adotadas,
tem prerrogativas como: sua idade, cor de pele, cor dos olhos ou tem algum tipo de
deficiência, as crianças que são adotadas em sua maioria, bebês recém nascidos,
completamente saudáveis ou de cabelos cacheados, olhos claros, ou com
características parecidas aos dos pais que estão adotando, (CHAVES, 1994).
2.1 A Adoção por Famílias Homoafetivas
Para Ferreira (2004, p.454) o homossexual significa, é a junção de duas
palavras: homo, que significa “igual a”, e a palavra sexual, proveniente do latim sexual,
que significa algo que “pertence ou relativo ao sexo”. Assim, homossexual é o termo
utilizado para pessoas que praticam relações sexuais e mantém outras relações
afetivas com pessoas do mesmo sexo.
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A adoção no Brasil é um tema bastante polêmico e com muitas controvérsias,
pois a sociedade ainda possui uma consciência cultural e jurídica bastante
preconceituosa, na qual a ideia de que a criança deve ser adotada por uma pessoa
sozinha ou por um casal heterossexual prevalece.
Para Granato (2004, p. 78):
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Adotar não é um gesto de caridade - apesar de fazer bem a
todos os envolvidos nela - quem o faz é por desejo de ser pai
e mãe, por vontade de se ter um filho. O amor que existe e
experimentado entre as pessoas envolvidas na adoção é igual
àquele sentido por parentes consanguíneos, mas ainda
podemos acrescentar na relação de adoção alguns requintes
de consciência, pois os pais adotivos, quando têm seus filhos,
vão em busca deles com consciência de que os querem e não
se trata de "um golpe do destino", de uma gravidez indesejada.
É a busca por seu filho tão desejado.
A adoção para casais homossexuais, ainda é vista com muita discriminação
pela sociedade, existindo muitos mitos e tabus em relação à sexualidade, mesmo
com a evolução dos costumes e com as informações, para grande parte da sociedade
os chamados “desvios sexuais” são uma afronta a moral, (CHAVES, 1994).A princípio,
não há uma lei que proíba diretamente a adoção homoafetiva, será discutido se
existem limitações a tal prática, se este novo tipo de adoção pode prejudicar a
criança, ou seja, se há uma preocupação da Lei, visando interesse e benefício para o
adotado. Ademais, considerando a elasticidade na dinâmica social da formação de
famílias, nasce aqui a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, por meio de
decisões repetitivas e análise dos posicionamentos dos Tribunais Superiores, em
especial o Supremo Tribunal Federal (STF) a fim de acompanhar o ritmo de mudanças
sociais experienciadas hoje. Todas as interações em sociedade, devem se adequar
sempre aos anseios e necessidades dos indivíduos tanto em suas singularidades
quando em suas semelhanças.
Quanto ao instituto da adoção, não há de ser diferente: primeiro, por se tratar
de tema extremamente relevante à formação de novos cidadãos e, segundo, por
garantir aos nacionais o exercício de suas garantias fundamentais, respeitando os
princípios básicos da dignidade da pessoa humana e tratamento isonômico
reservado, também, aos grupos minoritários.
Nos dias atuais as relações sociais são marcadas na sua grande maioria por
relações de heterossexuais, causando uma certa resistência da sociedade a aceitar
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que casais do mesmo sexo possam participar do instituto da adoção. Estes acreditam
erroneamente que este modelo de adoção gera comportamentos que poderão
acarretar sequelas psicológicas ao adotado, decorrentes de perturbações por seus
pares. Além disso, muito se questiona sobre a possibilidade de incerteza do adotado
em relação a sua identidade sexual, fazendo com que seu relacionamento social se
torne mais difícil.
E ambas as problemáticas não devem ser permitidas de prosperar. Isso porque
não há qualquer relação cientificamente comprovada entre o questionamento da
suposta “influência” que um casal homossexual teria sobre a sexualidade do adotado,
visto que muitas pessoas homossexuais nascem em lares formados por pais
heterossexuais. Importante ressaltar que a ideia de que a adoção por casal
homoafetivo, por conta única e exclusivamente de sua orientação sexual, possa
acarretar feridas psicológicas e “confusão” no adotado provém de pura ignorância e
preconceito visto que associa dois comportamentos que não têm relação direta entre
si: maus-tratos podem ser perpetuados por pessoas de quaisquer orientações
sexuais.
Assim, superada a discussão do preconceito, o maior impasse enfrentado a
fim de normatizar as adoções por casais homoafetivos, provém da análise da lei seca
que não encontra dinamismo o suficiente com a finalidade de incluir tipos de
relacionamentos marginalizados e suas conquistas ao longo dos anos. O
ordenamento jurídico brasileiro emergiu dentro de um contexto sócio-histórico e
este restou atingido por mudanças expressivas em questão de anos e esses dados
não podem ser ignorados. A lei precisa estar em constante movimento e, hoje, o
problema enfrentado é o número crescente de crianças sem unidade familiar estável
e, muitas vezes, sem qualquer tipo de vínculo em família.
Com a manutenção dos preconceitos frente aos casais homoafetivos, se recicla
também a violência contra a infância e juventude e, muitas vezes, a falta de
acolhimento familiar traz consigo consequência social desastrosa: o desague em
acolhimento pelo caminho do crime.
CONCLUSÃO
A pesquisa teve como intuito mostrar a divergência que existente acerca da
adoção por casais homoafetivos, embasando os principais argumentos contrários e
favoráveis, trazendo uma ideia acerca da adoção. O que se observa é que a instituição
familiar desde sua concepção até os dias atuais vem passando por inúmeras
modificações, principalmente no que se refere a sua forma de organização.
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A sociedade possui uma visão limitada em relação ao tema, ou seja, a
sociedade precisa possuir condições e perspectivas no avanço da evolução do
assunto, pois no que se refere adoção no Brasil. No que se refere a união de casais
homoafetivos, sendo que este é um direito fundamental inerente a esses indivíduos.
As famílias homoafetivas constituídas por adoção possuem a mesma proteção e
direitos que as famílias heteros constituídas biologicamente. Portanto, uma vez que
restou estabelecido que a união por tais casais, considera-se como família, não resta
dúvida que o direito à adoção também é garantido.Observou-se que no Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, o fim social que se busca é acima de tudo, resguardar
e proteger a dignidade da criança e do adolescente. Então afirmar de acordo com os
estudos realizados que qualquer indivíduo desde que preencha todos os requisitos
pré-estabelecidos para a adoção, poderá adotar indepedente de sua opção sexual.
Na pesquisa os objetivos foram alcançados com sucesso, pois foi levado em
consideração em qualquer caso, o melhor interesse da criança, qual seja: viver sob
um ambiente familiar agradável, ter afeto, condições básicas de sobrevivência,
educação, cultura e saúde.Somado a isso, no direito brasileiro não há nenhuma
norma que impeça a adoção por casais formados por pessoas do mesmo sexo, sendo
certo que ao se requerer a adoção, aquele casal deverá demonstrar sob que
condições psicológicas e financeiras pretende criar aquele menor. Nunca a sua
sexualidade será objeto de análise pelo juiz e seus auxiliares.
Através de estudos e pesquisas realizadas na área, já se comprovou que a
adoção de crianças por esses casais não é capaz de interferir ou influenciar na
sexualidade do menor. Por tais motivos conclui-se que ainda é possível encontrar-se
decisões que deixam de analisar tão somente os fatos, fazendo juízo de valor a
respeito da adoção por casal homoafetivo. O condicionamento do direito de adoção
sob análise da orientação sexual, deve ser rechaçado pela sociedade e especialmente
por outros juízes, não servindo de modo algum como parâmetro para a
jurisprudência dominante do país. Isso porque ser homoafetivo não pode servir como
excludente ao direito de adotar.
Portanto, pode-se concluir que, o convívio afetivo gera a ideia de família e de
acordo com a garantia constitucional estabelecida é possível que casais
homossexuais tenham o direito de adotar, vez que deve se levar em consideração
sempre o bem estar e o melhor interesse do adotado o que, por fim, é o interesse de
toda sociedade democrática de direito.
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EXCESSO DA LEGÍTIMA DEFESA NO ÂMBITO DA INVASÃO DOMICILIAR
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RESUMO: Em vista deste trabalho acadêmico, demonstraremos as causas de excesso
da legitima defesa no âmbito da invasão domiciliar, através dos métodos de
abordagem, como a técnica de dedução, tendo esta como definição clássica partir
do contexto geral para a delimitação específica, isto é, averiguação do conhecimento
geral aplicáveis a conjecturas concretas. Utilizaremos também ilustres autores que
abordam o assunto (relacionando as fontes primárias e secundárias) e que arrolam
ser um direito fundamental a legítima defesa no âmbito da invasão domiciliar, pois
o Estado não é onipresente – em decorrência desta situação peculiar o Estado através
do seu ordenamento jurídico permite que todo cidadão possa proteger seu bem
jurídico tutelado, referindo-se a sua vida, sua integridade física e de terceiros e
estendendo-se ao resguardo de seus bens materiais. Por meio dos ofendículos, o
cidadão pode proteger seu domicílio de invasores, porém, importante frisar que os
ofendículos devem ser instalados de maneira a repelir a invasão domiciliar, ou seja,
não é tolerada a extrapolação deste direito visto que os ofendículos são considerados
apenas de caráter defensivo.
PALAVRAS CHAVES: Excesso. Legítima defesa. Ofendículos.
ABSTRACT: In view of this academic work, we will demonstrate the causes of the
excess of legitimate defense in the scope of home invasion, through the methods of
approach, such as the deduction technique, having this as a classic definition from
the general context for the specific delimitation, i.e., investigation of general
knowledge applicable to concrete conjectures. We will also use distinguished authors
who approach the subject (listing the primary and secondary sources) and who list
legitimate defense as a home invasion as a fundamental right, as the State is not
omnipresent - due to this peculiar situation, the State through its organization legal
allows every citizen to protect your tutored legal asset, referring to your life, your
physical integrity and that of others and extending the protection of your material
assets. Through offendicles, the citizen can protect his home from invaders, however,
it is important to emphasize that the offendicles must be installed in order to repel
the home invasion, that is, the extrapolation of this right is not tolerated since the
offendicles are considered only of defensive character.
KEY WORDS: Excess. Self-defense. Offendicles.
INTRODUÇÃO
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O presente estudo visa abordar sobre o uso excessivo da legítima defesa no
âmbito da invasão domiciliar, em que o proprietário age para proteger seu bem
jurídico tutelado, visto que nem sempre o Estado está presente para proteger
efetivamente este bem, deixando a autodefesa como alternativa. No caso da invasão
domiciliar temos como uma das alternativas o uso de ofendículos, e é a partir daí
que veremos os limites impostos para que estes cidadãos possam realizar a proteção
do seu bem jurídico, sem serem penalmente punidos.
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É de conhecimento geral que a busca por objetos e serviços de proteção de
segurança oferecidos no mercado tem aumentado bastante, pois passaram a ser
considerados uma abordagem contemporânea de segurança - ao longo da década
vem se expandindo em decorrência do crescimento da criminalidade, deixando,
assim, como caminho para a autodefesa a utilização de meios para que, na ausência
do Estado, a vítima possa repelir a injusta agressão sua ou de terceiros.
Através da metodologia de dedução (método que parti da abordagem do
conhecimento geral para limitar um assunto específico) buscaremos trazer clareza ao
assunto, tirar dúvidas sobre as eventuais punições em casos de excesso, e também
sobre os limites impostos para utilização destes meios. Delimitaremos o assunto, a
área da invasão domiciliar e suas consequências quando há a extrapolação dos
limites impostos para emprego dos ofendículos (dispositivos estes que possuem
caráter defensivo e não ofensivo).
Podemos entender que em sua ausência, o Estado oferece liberdade ao
cidadão para buscar a proteção mais adequada, deixando claro o dever de obedecer
à legislação que rege a utilização destas opções de defesa, portanto para evitar
punições por excessos eventualmente cometidos na tentativa de se autoproteger.
1 LEGÍTIMA DEFESA
Atualmente, a preocupação em relação ao aumento desenfreado da
criminalidade no País é imensa, visto que o Estado se tornou ineficaz em conter
tamanha expansão.
O estado não dispõe de condição onipresente e consequentemente isto deixa
como possibilidade a autodefesa a cada cidadão, para que em sua ausência a vítima
possa repelir a injusta agressão frente ao perigo iminente, em que não há tempo de
solicitar socorro às autoridades competentes. Diante disto, podemos verificar o que
diz JESUS (1998, p.247) a respeito de Legítima Defesa:
A noção jurídica de legítima defesa somente surgiu quando o
Estado reclamou para si o castigo do autor em face da prática
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de uma ofensa pública ou privada. Somente aí é que se iniciou
o processo evolutivo do direito de punir e do direito de
liberdade: de um lado, o magistério estatal punitivo como
forma de repressão ao deleito; de outro, a legítima defesa
exercida por qualquer particular injustamente vítima de
agressão.
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Segundo Andrade e Gregório (2008, p.70) entende-se que:
A legítima defesa é a subtração, do mundo do ilícito, da
conduta do agente que, dentro dos limites do razoável, vai
ofender direitos de outrem, para evitar uma lesão (...) que se
encontra a ser feita por este último, seja quanto aos interesses
protegidos do agente, seja quanto a interesses protegidos de
terceiro, lesão essa para a qual o agente de modo algum tenha
contribuído.
Devemos observar também o que é reconhecido como injusta agressão, pois
a ação deve ser comprovadamente “ilícita”, a este respeito ESTEFAN (2010,
p.251/252) dispõe:
Injusta é a agressão ilícita (não precisa ser criminosa). A injustiça
da agressão deve ser apreciada objetivamente; significa dizer
que não importa saber se o agressor tinha ou não consciência
da injustiça do seu comportamento. Sendo ilícita sua conduta,
contra ela caberá a defesa necessária. Assim, por exemplo,
encontrar-se-á em legítima defesa aquele que agredir uma
pessoa para evitar ser vítima de um crime.
É evidente que nem sempre há tempo suficiente para solicitar o socorro, sendo
assim; a vítima age de forma espontânea, podendo cometer excessos na sua
autodefesa, pois em muitos casos esta não possui os conhecimentos técnicos que
uma autoridade competente detém. Desta forma, podemos analisar o entendimento
de CARVALHO (2006, p. 185):
(...) é metodologicamente exigível que, antes da caracterização
dos pressupostos ou elementos da acção de legítima defesa, se
definam, com rigor, os elementos caracterizadores da situação
de legítima defesa; pois que o âmbito e os limites da acção de
defesa dependem da caracterização da situação de legítima
defesa: esta é, digamos, a ”causa”, sendo aquela um efeito ou
consequência possível.
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É de entendimento geral que ninguém pode adentrar a residência alheia sem
o consentimento do proprietário, caso contrário este violará o direito de propriedade.
A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 5°, reconhece que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade. Segundo a compreensão de PRADO
(2007), a legítima defesa é definida como:
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A repulsa ou o impedimento da agressão ilegítima, atual ou
iminente, pelo agredido ou terceira pessoa, contra o agressor,
sem ultrapassar a necessidade de defesa e dentro do racional
proporção dos meios empregados para impedi-la ou repeli-la.
No meio dessa imensa seara de estudos, Roxin (2004, p.200), destaca que:
(...) o nosso direito de legítima defesa não exige, em princípio,
proporcionalidade de valores entre o dano que se pretende
afastar e aquele que se provoca, autorizando também a
produção de um dano não proporcional no agressor, sempre
que ele seja <<necessário>> para a defesa – isto é, quando a
agressão só podia afastar-se dessa maneira – baseia-se, em
simultâneo, nos princípios de proteção e de defesa do direito.
Diante do conhecimento dos renomados autores citados até aqui, podemos
depreender que a legítima defesa só é válida para repelir uma injusta agressão que
seja atual e iminente, usando os meios necessários de forma moderada conforme
explica YURI COELHO (2015, p. 205):
A agressão atual é a existente no momento em que a vítima
está com uma ação agressiva sendo perpetrada contra ela, não
é agressão passada nem futura, é a do momento presente e
não se confunde também com a iminente, que provém de uma
probabilidade forte de acontecimentos, está prestes a
acontecer, mas ainda não teve seu desencadeamento, está no
limiar. É o momento mais próximo da ação lesiva contra o bem
jurídico sem ser o momento atual. A agressão pode ser
representada por uma situação em que o agente está deferindo
golpes de faca no agredido e este, em reação proporcional,
golpeia o agressor com uma pedra que alcançou com as mãos,
fazendo assim a ação agressiva.
1.1 Excesso na Legítima Defesa
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O Excesso na Legítima Defesa, nada mais é que o exagero praticado pela
vítima ao enfrentar um momento de injusta agressão, isto é, a vítima ao se defender
acaba se excedendo e revidando de maneira desproporcional o injusto ataque
sofrido. O excesso também previsto no Código Penal (1940) em seu art. 23, Parágrafo
único – “O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso
doloso ou culposo”. Vejamos também a opinião de GERRERO (1997, p. 105) a
respeito do excesso:

O excesso da legítima defesa que consiste não em exceder os
limites objetivos da defesa, que se consubstanciam na
necessidade racional do meio de defesa, mas ser ter dado causa
às circunstâncias que determinam a agressão de que o
defendente é vítima.
Devemos nos atentar também sobre a existência ou não do excesso de
legítima defesa e diante disso Carvalho (1995) dispõe que:
A decisão sobre a existência (ou não) de excesso não pode
deixar de atender à globalidade das circunstâncias concretas
em que o agredido se encontra, nomeadamente, a situação de
surpresa e de perturbação que a agressão normalmente
constitui, a espécie de agressor e os meios agressivos, de que
dispões, bem como as capacidades e os meios de defesa de
que o agredido se pode socorrer.
Diante disto, podemos entender que antes mesmo de cometer o excesso,
deveremos estar de fato em uma ação de Legítima Defesa, onde a injusta agressão
deve ser real e iminente e os meios utilizados para repelir esta injusta agressão devem
ser usados moderadamente e o menos ofensivo possível, pois ao transcender essas
limitações, poderá responder criminalmente pelo excesso cometido. Sobre isso,
Hermes Guerreiro explana:
Pode-se afirmar que, no Direito Penal, o excesso é um instituto
sem vida autônoma, pois é ele funcionalmente vinculado à
configuração de uma situação. Na qual se identifique uma
causa de justificação. Assim, surge o excesso quando o agente,
ao versar numa causa de exclusão de ilicitude, viola os
requisitos exigidos em lei, ultrapassando as fronteiras de
permitido. (1997, p. 53).
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Segundo a legislação, o Excesso na Legítima Defesa pode ser considerado na
esfera penal como culposo ou doloso, podendo ainda ser classificado como excesso
intensivo (ocorre no momento da injusta agressão), ou excesso extensivo (ocorre no
momento em que a injusta agressão fora cessada).
1.2 Excesso Culposo
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Sobre este tipo de excesso, podemos considerar a excludente dada pelo
próprio Código Penal (1940) em seu artigo 18, inciso II. O mesmo deve ser
considerado quando a vítima age por imperícia, negligência ou imprudência, isto é,
se a vítima age de maneira inconsciente, e acaba ultrapassando os limites da legítima
defesa apenas por desleixo de forma não pretendida, caracteriza-se o excesso
culposo:
Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco
de produzi-lo;
Crime culposo
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia.
Na visão de LEITE (2013, p. 47):
O excesso culposo ocorre quando o agente queira um
resultado necessário, proporcional, mas o excesso provém de
sua desatenção, assim, o agente respondera por um crime
culposo apenas pelo resultado ocorrido em decorrência do
excesso, se previsto em lei.
Diferentemente da linha de raciocínio do autor supracitado, Zaffaroni e
Pierangelli (2002, p. 597), dispõe da seguinte forma sobre o excesso culposo:
A única explicação plausível para o chamado, “excesso culposo”
é o de que se trata de uma ação dolosa, mas que, aplicando-se
a regra da segunda parte do §1° do artigo 20, a lei lhe impõe a
pena do delito culposo. Em face da definição de dolo do artigo
18, não se pode dizer jamais que, para a nossa lei, o chamado
“excesso culposo” seja uma conduta culposa, e sim que o
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“culposo”, no máximo, seria o excesso, mas nunca a ação que
causa o resultado, posto que, a se admitir o seu caráter culposo,
se estaria incorrendo numa flagrante contradição intra legem.
No caso do excesso culposo, a vítima responderá pelo excesso cometido, isto
é, responde pelo que ocorreu após cessar a injusta agressão sofrida, pois o excesso
não exclui a qualidade de vítima (legítima defesa).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Assim dispõe Estefam, André (2018, p.317):
b) não intencional ou involuntário, o qual se dá quando o sujeito,
por erro na apreciação da situação fática, supõe que a agressão
ainda persiste e, por conta disso, continua reagindo sem
perceber o excesso que comete. Se o erro no qual incorreu for
evitável (isto é, uma pessoa de mediana prudência e
discernimento não cometeria o mesmo equívoco no caso
concreto), o agente responderá pelo resultado a título de culpa,
se a lei previr a forma culposa (“excesso culposo”).
1.3 Excesso Doloso
O “dolo” é previsto no Código Penal (1940), no art. 18, I, e difere do culposo,
pois este decorre da vontade, do querer e é praticado voluntariamente pelo agente,
isto é, mesmo após a cessação da injusta agressão, a vítima decide prosseguir e
ultrapassar os limites impostos e acaba por exceder-se em sua ação.
E ao contrário da culpa, o dolo pode descaracterizar a legítima defesa,
podendo responder pelo crime praticado de forma mais gravosa. Todavia, o dolo
passará a ser caracterizado somente após a prática do excesso, sendo os atos
anteriores a ela considerados ainda legítima defesa.
Neste sentido dispõe Estefan, André (2018, p.317) da seguinte forma:
a)
intencional ou voluntário, quando o agente tem plena
consciência de que a agressão cessou e, mesmo assim,
prossegue reagindo, visando lesar o bem do agressor; nesse
caso, o agente responderá pelo resultado excessivo a título de
dolo (é o chamado “excesso doloso”);
Seguindo a mesma linha de pensamento, René Ariel Dotti (2004) elucida que:
“O excesso é doloso quando o agente quer ou assume o risco
de produzir o resultado contrário ao Direito, quer empregando
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meios desnecessários para resolver a situação de perigo ou de
conflito, quer usando-os imoderadamente”.
Finalizando o raciocínio a respeito do excesso doloso, CAPEZ explica que:
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Excesso doloso ou consciente ocorre quando o agente, ao se
defender de uma injusta agressão, emprega meio que sabe ser
desnecessário ou, mesmo tendo consciência de sua
desproporcionalidade, atua com imoderação.
1.4 Excesso Intensivo
O excesso intensivo está devidamente ligado à legítima defesa, de forma que
este ocorre no momento em que a vítima repele a injusta agressão, porém passa a
agir de forma descontrolada e desproporcional, mesmo após ter atenuado a injusta
agressão. Conforme CARVALHO esclarece (2006, p. 345), “(...) o defendente
ultrapassa os limites da intensidade da acção de defesa (...)”.
1.5 Excesso Extensivo
O excesso extensivo ocorre após a cessação da injusta agressão, isto é, a vítima
obteve êxito em fazer cessar a situação de perigo seguindo os parâmetros e limites
estipulados pela legítima defesa, porém, após ter o controle da situação, a vítima dá
continuidade à conduta, mesmo não se fazendo mais necessário, passando assim a
cometer um crime (fato típico, ilícito e culpável). A este respeito TELES (1998: 254)
ressalta que “a repulsa continua após cessada a agressão, quando a defesa se
prolonga além da actualidade da agressão”.
A vítima que reage a injusta agressão para proteger seu patrimônio ou sua
vida não necessariamente necessita ter conhecimentos técnicos específicos, porém
deve ter consciência dos seus limites ao agir em legítima defesa própria ou de
outrem, ciente da circunstância e tendo a certeza de que não seria possível a
presença do Estado para garantir a integridade do bem jurídico ora violado. Com o
célere aumento da criminalidade na atual conjuntura, são imprescindíveis as demais
alternativas de serviços de proteção e segurança oferecidos por empresas privadas
especializadas e também a busca por objetos que possam sanar a lacuna de proteção
deixada pelo Estado. O Estado é o ente posto para dar proteção a seus cidadãos, não
importando raça, cor, idade, sexo, religião e nem a nacionalidade, todavia, nem
sempre há tempo suficiente para solicitar qualquer tipo de socorro de autoridades
competentes, pois o Estado não consegue se fazer presente a todo momento e em
todos os lugares e quando esse tipo de situação ocorre, ficam apenas alternativas ao
proprietário para que este faça sua autodefesa e a partir daí, veremos os limites
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impostos para que estes cidadãos possam realizar a proteção do seu bem, sem serem
penalmente punidos.
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2 CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DA LEGÍTIMA DEFESA NO AMBITO DA
INVASÃO DOMICILIAR
Em nosso ordenamento jurídico, brasileiros e estrangeiros residentes no país
tem direito à propriedade e a segurança, portanto as empresas de segurança
patrimonial possuem agentes profissionais que dispõe de conhecimentos técnicos
mais aprofundados que o cidadão comum não possui, quer seja o conhecimento de
defesa pessoal básico ou avançando sobre proteção pessoal ou de propriedade
particular, e nestes casos o conhecimento técnico faz toda a diferença para cessar
uma situação de perigo atual ou iminente. Contudo, a maioria dos cidadãos não
possui esse tipo de conhecimento, o que acarreta na extrapolação dos meios de
autodefesa, de salvaguarda a serem utilizados, tornando o simples fato de se
protegerem em uma transgressão da lei penal (crime), isto é, a vítima pode vir a
responder pelo excesso cometido, podendo ser considerado excesso doloso,
culposo, intensivo ou extensivo, conforme estudado anteriormente.
Diante disto, deveremos nos atentar aos limites impostos pela legislação local
ou pela geral, para que assim possam ser evitadas consequências negativas para
quem se utiliza destes meios de defesa e proteção patrimoniais empregados para
repelir a invasão domiciliar.
2.1 Da Utilização de Arma de Fogo de Posse Legítima.
A utilização de arma de fogo de posse legítima com o fim de repelir uma
invasão domiciliar, pode acarretar em uma série de contratempos ao possuidor da
arma, pois mesmo dispondo da posse o mesmo pode vir a sofrer com processos
criminais decorrentes do mal uso ou do seu uso em excesso.
Diante do assunto, podemos analisar a observação realizada por TOLEDO:
Ocorre o excesso quando o agente, ao se defender de uma injusta
agressão,
emprega
meio
desproporcionadamente
desnecessário (exemplo: depois do primeiro tiro que fere e
imobiliza o agressor, prossegue na reação até sua morte). Esse
excesso será doloso quando o agente consciente e
deliberadamente vale-se da situação vantajosa de defesa em
que se encontra para, desnecessariamente, infligir ao agressor
um leão mais grave do que a necessária e possível, impelido
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por motivos alheios à legítima defesa (ódio, vingança,
perversidade e assim por diante).
Diante deste fato, visando proporcionar segurança jurídica ao cidadão
possuidor de arma de fogo, foi elaborada a PL 2.865/2019, com o intuito de excluir
a ilicitude em casos que o possuidor agir em legítima defesa sua ou de terceiros, em
casos de invasão domiciliar ou de propriedade.
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Podemos analisar abaixo, trecho que seria modificado nos artigos 23 e 25 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 caso a proposta da PL.
2.865/2019 seja aprovada.
“Exclusão de ilicitude”
Art. 23
Excesso punível
§ 1° O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá
pelo excesso doloso ou culposo.
§ 2° O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicala se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta
emoção.” (NR)
“Legítima defesa”
Art. 25
Legítima defesa domestica

Parágrafo único. Considera-se ainda em legítima defesa quem, na
situação prevista pelo art. 150 deste Código, desde que
legitimamente presente em algum dos locais indicados, usar arma
de posse legítima ou outro meio adequado de defesa para
prevenir agressão:
I – à própria incolumidade ou a de outrem,
II – à própria propriedade ou a de outrem, se houver iminente
risco de agressão.” (NR)
2.3 Dos Mecanismos de Defesa Predispostas
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Os mecanismos de defesa predispostos, popularmente conhecidos como
(armadilhas), ao contrário dos ofendículos não são facilmente notados e tem sua
lesividade elevada se comparada a eles, podendo em alguns casos levar a pessoa
atingida a óbito.
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Assim, CAPEZ (2008, p.296) nos ensina:
Defesa mecânica predisposta são aparatos ocultos com a
mesma finalidade que os ofendículos. Por se tratar de
dispositivos não perceptíveis, dificilmente escaparão do
excesso, configurando, quase sempre, delitos dolosos ou
culposos. É o caso do sitiante que instala uma tela elétrica na
piscina, de forma bastante discreta, eletrocutando as crianças
que a invadem durante a semana. Responderá por homicídio
doloso. É também a hipótese do pai que instala dispositivo
ligando a maçaneta da porta ao gatilho de uma espingarda,
objetivando proteger-se de ladrões, mas vem a matar a própria
filha. Trata-se aqui de infração culposa, provavelmente
beneficiária de um perdão judicial.
2.4 Ofendículos
O ordenamento jurídico brasileiro garante proteção aos seus cidadãos e na
sua ausência esta proteção é respaldada pela legislação, por intermédio da utilização
dos meios disponíveis para defesa do seu patrimônio e de sua vida. Estes meios, por
sua vez conhecidos como ofendículos ou ofensáculas, vão desde o uso de cães de
guarda, gargalos de garrafas de vidro e pontas de lanças colocadas no muro, o
emprego de fio elétrico na maçaneta da porta e em cercas, cercas elétricas nos muros,
alarmes que disparam e automaticamente travam as portas, cerca de concertina, etc.,
portanto todos estes são meios de proteção legalmente permitidos.
Conforme o artigo 5° da Constituição Federal de 1988, a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o
dia, por determinação judicial.
Portanto ao entrar em uma propriedade particular sem o consentimento do
proprietário, o indivíduo primeiramente estará invadindo o local de maneira ilícita,
portanto é este considerado invasor, estando a cometer grave violação à privacidade
de terceiro, e por este motivo o uso dos recursos de defesa “ofendículos” são
considerados excludente de ilicitude.
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Cláber Masson (2014, p. 187) ressalta de maneira sucinta o conceito dos
ofendículos e as 02 (duas) doutrinas acerca da espécie de excludentes caracterizadas
pelos ofendículos:
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Ofendículas: Também chamadas de ofendículos ou
ofensáculas, têm origem nos práticos do Direito que utilizaram
a palavra para indicar a prevenção de qualquer ordem apta
para ofender. Apontam-se comumente alguns engenhos
mecânicos, como o arame farpado, a cerca elétrica e cacos de
vidro sobre muros. Cuida-se de meios defensivos utilizados
para a proteção da propriedade e de outros bens jurídicos, tais
como a segurança familiar e a inviolabilidade do domicílio. O
titular do bem jurídico prepara previamente o meio de defesa,
quando o perigo ainda é remoto e incerto, e o seu
funcionamento somente se dá em face de uma agressão atual
ou iminente. Devem ser visíveis: funcionam como meio de
advertência, e não como forma oculta para ofender terceiras
pessoas. Há duas posições em doutrina acerca da espécie de
excludente configurada pelas ofendículas: 1) Sebastián
Soler, Vicenzo Manzini, Giuseppe Bettiol e Aníbal Bruno se
filiam à tese que sustenta tratar-se de exercício regular de
direito. Nesse sentido, é importante destacar o art. 1.210, § 1º,
do Código Civil: “O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá
manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o
faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além
do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”; 2)
José Frederico Marques, Magalhães Noronha e Costa e Silva
situam o assunto como legítima defesa preordenada, alegando
o último que, se o aparelho está disposto de modo que só
funcione no momento necessário e com a proporcionalidade a
que o proprietário era pessoalmente obrigado, nada impede a
aplicação da legítima defesa.
No entendimento do ilustre Inellas (2001 apud DA SILVA, 2006, p.72)
“defesas mecânicas ou na designação latina, offendicula, são obstáculos,
impedimentos, meios preventivos, para defender o domicílio, a propriedade e o
patrimônio, de ataques e de ameaças”.
Seguindo o mesmo raciocínio, PRADO (2012, p. 454) destaca:
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Os meios ou obstáculos instalados para a defesa de bens
jurídicos individuais, especialmente da propriedade –
ofendículo (offendiculum) -, em sentido estrito, que impõem
um empecilho ou resistência normal, conhecida e notória,
como uma estática advertência (v.g., pregos ou cacos de vidro
no muro, arame farpado, grades pontiagudas, plantas
espinhosas [...].
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2.5 Instalação dos Ofendículos
Após qualquer instalação ou a utilização dos ofendículos para proteger a
residência, o morador deve averiguar uma forma de dispor de um alerta com
visibilidade suficiente para que seja informada e notada a utilização do ofendículo
empregado para proteção do bem jurídico, sendo imprescindível a mensagem de
perigo e o dano que o ofendículo pode causar, caso haja alguma violação domiciliar
não permitida pelo proprietário.
Desta forma, Ney Moura Teles explica:
“(...) o correto é dizer que, quando da instalação e da
preparação dos mecanismos de defesa, o proprietário age no
exercício regular do direito de propriedade. Se o mecanismo
funciona, repelindo uma agressão injusta do que tenta invadir
a propriedade, trata-se, à evidencia, de legítima defesa, desde
que os demais requisitos sejam observados”.
Levando em consideração o crescimento das transgressões que estão
ocorrendo, entende-se que é imprescindível o aproveitamento desses ofendículos,
pois além de terem a função da proteção patrimonial, podem ser utilizados para
proteger a integridade física própria ou a de terceiros, sendo aplicados sempre com
a finalidade de proteção e em concordância com o ordenamento jurídico brasileiro,
que explana sua utilização e seus requisitos básicos após sua instalação. A instalação
dos ofendículos deve, em regra, obedecer à lei municipal ou estadual que estabelece
os limites para sua utilização e no caso de inexistência desta, deve-se seguir o que
indica a Lei n°13.477, de 30 de agosto de 2017, in verbis, que dispõe sobre
utilização e limites para o uso dos ofendículos para a proteção da integridade física,
propriedade ou residência, sempre observando a moderação em sua utilização:
Art. 1º Esta Lei estabelece os cuidados e procedimentos que
devem ser observados na instalação de cerca eletrificada ou
energizada em zonas urbana e rural.
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Art. 2º As instalações de que trata o art. 1º deverão observar as
seguintes exigências:
I – o primeiro fio eletrificado deverá estar a uma altura
compatível com a finalidade da cerca eletrificada;
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II – em áreas urbanas, deverá ser observada uma altura mínima,
a partir do solo, que minimize o risco de choque acidental em
moradores e em usuários das vias públicas;
III – o equipamento instalado para energizar a cerca deverá
prover choque pulsativo em corrente contínua, com
amperagem que não seja mortal, em conformidade com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
IV – deverão ser fixadas, em lugar visível, em ambos os lados
da cerca eletrificada, placas de aviso que alertem sobre o perigo
iminente de choque e que contenham símbolos que
possibilitem a sua compreensão por pessoas analfabetas;
V – a instalação de cercas eletrificadas próximas a recipientes
de gás liquefeito de petróleo deve obedecer às normas da
ABNT.
Art. 3º Sem prejuízo de sanções penais e civis pelo
descumprimento dos procedimentos definidos nesta Lei, é
estabelecida a penalidade de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para o proprietário do imóvel infrator, ou síndico, no caso
de área comum de condomínio edilício, e de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para o responsável técnico pela instalação.
CONCLUSÃO
O presente estudo científico abordou as questões pertinentes ao excesso da
legítima defesa no âmbito da invasão domiciliar. Através da pesquisa de autores
renomados que discorrem sobre o assunto supracitado, a principal função deste
estudo foi identificar alguns tópicos específicos em que o ordenamento jurídico
brasileiro permite para que o cidadão possa, através de artefatos e objetos, fazer uso
da sua autodefesa, sua e de seu patrimônio, com moderação e obedecendo os limites
impostos pela legislação em sua utilização. Visto que é de conhecimento geral que
o Estado deve dar proteção aos seus cidadãos, podemos verificar diante do aumento
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desenfreado da criminalidade que este ente se tornou ineficaz, razão pela qual
permite várias possibilidades de autodefesa.
Assim, obtivemos conhecimentos das alternativas de autodefesa como a
utilização dos ofendículos (os arames ásperos, cercas de ferro com pontas aguçadas,
estilhaços de vidros no muro, circuito elétrico, os cães de guarda etc.), que tem
caráter defensivo e podem ser utilizados de forma moderada e sempre acompanhada
de mensagem visível, que deve ser disponibilizada logo após sua instalação, para que
sejam informados os riscos ao serem ultrapassados. Dada importância do assunto
abordado, pudemos aprender mais sobre as consequências do uso desenfreado das
ações praticadas pelo cidadão para repelir a injusta agressão praticada pelo invasor
e também tomar conhecimento sobre as possíveis penas que podem sem impostas
ao proprietário, que responderá pelo resultado produzido a título de culpa ou dolo,
respondendo apenas pelo excesso cometido em caso de culpa.
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RESUMO: Este presente artigo possui como objetivo analisar os diversos
entendimentos a respeito do Direito de Punir e verificar como a doutrina enxerga o
trabalho como forma de ressocialização. Desta forma, como objetivos específicos:
Identificar os benefícios das alternativas dentro dos presídios e os benefícios
propiciados à sociedade em tempo de Pandemia; analisar os principais caminhos
traçados pelo Direito Penal, até chegar o Código Penal Brasileiro atual; apresentar as
divergências doutrinárias e jurisprudenciais quanto à efetiva situação do apenado,
buscando identificar a ausência de condições na ressocialização e o trabalho, como
alternativa de preservação de direitos fundamentais. O método adotado será o
dedutivo, tratando-se de documentação indireta com observação sistemática,
abrangendo a pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias, assim como,
doutrinas em geral, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado,
além de documentação oficial, projetos de lei, mensagens, leis, decretos, súmulas,
acórdãos e decisões. Conclui-se o trabalho, que a ressocialização tem o condão de
tornar o apenado integralmente capaz de retornar a sociedade, sem voltar a
delinquir, sendo que, mesmo estando sob a égide do Estado, deva ter todos os seus
direitos resguardados, até mesmo aqueles que são restritos, como a liberdade.
PALAVRAS-CHAVE: Reinserção Social. Ressocialização. Direito de Punir.
ABSTRACT: This article aims to analyze the different understandings regarding the
Right to Punish and to see how the doctrine sees work as a form of resocialization.
Thus, as specific objectives: Identify the benefits of alternatives within prisons and the
benefits provided to society in times of Pandemic; analyze the main paths traced by
Criminal Law, until reaching the current Brazilian Penal Code; to present doctrinal and
jurisprudential divergences regarding the effective situation of the convict, seeking
to identify the absence of conditions in resocialization and work, as an alternative for
the preservation of fundamental rights. The method adopted will be the deductive
one, dealing with indirect documentation with systematic observation, covering
bibliographic research from primary and secondary sources, as well as doctrines in
general, scientific articles, master's dissertations, doctoral theses, in addition to
official documentation, bills, messages, laws, decrees, summaries, judgments and
decisions. It concludes the work, that resocialization has the ability to make the
prisoner fully capable of returning to society, without returning to delinquency, being
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that, even being under the aegis of the State, he must have all his rights protected,
even those that are restricted, like freedom.
KEYWORDS: Social Reinsertion. Resocialization. Right to Punish.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

INTRODUÇÃO
O presente estudo irá abordar sobre as mudanças paradigmáticas da pena e
a ressocialização do apenado como fator de reinserção social, considerando ser um
assunto discutido por todas as sociedade, e neste caso levando em consideração as
Leis Constitucionais Brasileiras, que servem de referência para o Direito Penal, na
tentativa de estruturar sistematicamente e identificar os benefícios que são
propiciados em decorrência da Pandemia do COVID-19.
No período Imperial, surge na legislação brasileira, o Código Criminal do
Império, que posteriormente, em decorrência de alguns episódios, é trocado pelo
Código de 1890, em especifico, pouco depois da Proclamação da República onde
houve um rompimento diretamente perceptível com o Império. No entanto, os erros
de concordância, e a pobre semântica e dialéticas eram facilmente observadas, pois
tal Código era impreciso, sendo duramente criticado e ainda alterado, permanecendo
vigente até que se concretiza-se o Código Penal Brasileiro, em meados de 1984, com
a mudanças, se inova na reforma do Sistema Prisional, em consonância com a Lei de
Execuções Penais, que tinha como objetivo a humanização do Direito Penal, abrindo
espaço para uma nova discussão sobrea punição que os presos recebiam.
É ponderoso valorizar os avanços que foram trazidos no Período Republicano,
onde vigorava o Código Penal da Republica, que trouxe muitas mudanças positivas,
como a abolição da pena de morte e dos açoites, com discussões acerca das penas,
que se preocupariam com a humanização. E nestas linhas de pensamentos, vários
juristas buscavam apresentar projetos, passando assim a ter varias mudanças com o
decorrer do tempo, na tentativa de aperfeiçoar o Direito Penal em defesa dos direitos
humano.
Deste modo, com os avanços jurídicos aplicado ao Direito Penal, é notório que
a finalidade é a ressocialização do indivíduo, buscando sempre defender os Direitos
Humanos, tirando aquela imagem de punição, desumana e brutal que antes era
vigente.
Em suma, uma pessoa condenada por um crime é digna que lhe respeitem suas
garantias e suas prerrogativas, como um indivíduo que não cometeu crime algum.
Diante disto, como ressocializar o preso se não tivermos uma pequena assistência
social? Este artigo tem por finalidade compreender como ocorreu a evolução
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histórica do Direito de Punir, as grandes alterações consideradas inovadoras e o
ambiente de ressocialização do apenado.
Partindo dessa premissa, é imperioso buscar a visão de doutrinadores
renomados, de modo a evidenciar que a mudança legislativa não é a única solução
viável para mudar o cenário dos presídios brasileiros.
1 A EVOLUÇÃO DO DIREITO DE PUNIR
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Em linhas gerais, é possível visualizar que ao longo da história, o Direito de
Punir passou por inúmeras transformações.
No Brasil, a história das penas acompanha a trajetória histórica de imposição
da Legislação Portuguesa sobre os costumes indígenas com suas Ordenações
Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, altamente cruéis, com traços da Europa medieval
e influenciada pelo Direito Penal da Igreja.
No que concerne ao período chamado de Imperial, surgiu uma legislação,
tipicamente, brasileira, o Código Criminal do Império, sendo substituído mais tarde
pelo Código de 1890, após a Proclamação da República. Contudo, as deficiências
semânticas e dialéticas do código eram notórias, uma vez que tal Código era
impreciso, prolixo e foi duramente criticado e alterado, permanecendo vigente até
criação do atual Código Penal Brasileiro, que no ano de 1984 sofreu uma alteração
na Parte Geral e inovou na reforma do Sistema Prisional Brasileiro juntamente com a
Lei de Execuções Penais (LEP), buscando a humanização do Direito Penal.
Sob uma análise sistêmica, verifica-se a ideia de evolução das punições gira
em torno do que se conhece através da história sobre o caráter “supliciante” e
torturador das penas, em que o corpo do infrator era o alvo direto das punições,
tendo sido substituídas pouco a pouco pelo modelo de punições vigentes e atuais.
Desde logo, não há como se negar que esta evolução aconteceu,
principalmente a partir da influência exercida pelos pensadores iluministas, mais
precisamente pelo Marquês de Beccaria com seu “pequeno grande livro” Dos Delitos

e das Penas.

No cenário brasileiro, a evolução das punições contou com
todas as fases do desenvolvimento do Direito Penal, pois
quando aqui viviam apenas os primitivos, estes se regulavam
por normas consuetudinárias de cunho privado e vingativo.
“Como sanções, lançavam mão de penas corporais e da pena
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de morte. Praticavam a Lei de Talião e a Vingança de sangue.”
(MATOS, 2006, p. 234).
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Nas lições trazidas pelo Doutrinador Professor José Geraldo Silva, já no ano
de 1996, a história do Direito Penal se confunde com a própria história da sociedade,
senão vejamos:
“A história do Direito Penal se perde nas brumas do tempo.
Como preleciona E. Magalhães Noronha, ‘a história do Direito
Penal é a história da humanidade’. Eis a razão para dizermos que
o Direito Penal é o ramo mais antigo do Direito, pois desde o
alvorecer da humanidade o homem vem reagindo contra
qualquer forma de agressão. A reação penal já era encontrada
nos clãs e nas tribos primitivas, pois o homem sempre possuiu
um forte espírito de justiça. (SILVA, 1996, p. 35).
É cediço que, a ideia inicial dentro desses grupos sociais primários, estavam
pautadas no misticismo, que por sua vez acabaram por tornar as punições como algo
divino, sendo, por muitas vezes desproporcionais e severas, em relação ao delito
cometido.
Segundo o Professor Mirabete (2008) foi desta forma que surgiram as
proibições (religiosas, sociais e políticas), conhecidas por “tabu” que não obedecidas
geravam castigos e se utilizava para aplacar a ira dos deuses. Tal desobediência tabu,
ou como também é chamada, infração totêmica levou ao surgimento do que
chamamos hoje de crimes e penas.
Assim, o castigo para os desobedientes era corporal ou de cunho material e
eram oferecidos aos deuses, conforme se pode inferir de MIRABETE (2008, p. 16) “O
castigo infligido era o sacrifício da própria vida do transgressor ou a oferenda por
estes de objetos valiosos (animais, peles e frutas) à divindade, no altar montado em
sua honra”.
Seguindo a história, surge à primeira conquista em relação às repressões
penais, é o momento do Talião. “Termo derivado do latim ‘talius’ significa desforra
igual à ofensa”. (SILVA, 1996, p. 36).
E continua:
“Nem sempre a vingança retribuía à agressão sofrida; na maior
parte das vezes, senão em sua totalidade, ocorria uma
desproporção entre a conduta criminosa e a resposta do
agredido. Como resposta a um tapa, às vezes o agredido tirava
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a vida de seu agressor. Temos aí um flagrante desproporção
entre a agressão e a retorsão. O revide à agressão sofrida
deveria ser fatal, não havendo qualquer preocupação com
a proporcionalidade, nem mesmo com a verdadeira justiça.
A primeira conquista no terreno repressivo, com relação à pena,
foi o talião. (SILVA, 1996, p. 36)”.
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Apesar de o avanço ser pequeno ainda, é válido ressaltar que pelo menos já
havia uma preocupação com a proporcionalidade, devendo-se, portanto, entender
esse período como de grande avanço para aquela época. Sendo, também, adotado
pelo Código de Hamurabi (século XXIII a. C., na Babilônia), Código de Manu (Índia),
Lei das Doze Tábuas (Roma), dentre outros de igual aplicação.
Logo depois, surge a primeira manifestação de humanização do Direito Penal
com a chamada composição, cujo sistema era a substituição da pena aflitiva e física
por uma indenização ou mesmo por uma prestação de serviço ao ofendido ou a sua
família. Ou seja, foi se percebendo que o escopo pedagógico seria mais eficiente que
o escopo fatal (penas, que o exemplo seria visto e uma fonte de esmero para que
ninguém o fizesse novamente. Assim preleciona o ilustre Professor Mirabete (2008),
vejamos: “Posteriormente, surge a composição, sistema pelo qual o ofensor se livrava
do castigo com a compra de sua liberdade (pagamento em moeda, gado, armas
etc.)”.
Nessa tessitura, a ideia primária dessa pesquisa é justamente compreender
que as mudanças trazidas ao longo da história, geram influenciam no atual sistema
“penalista”, teorias acidamente influenciadas por mídias, como se o Direito de Punir
fosse acabar com todas as feridas de um passado cruel e um futuro tipicamente
incerto, que geram consequências na ressocialização do preso e as violações
constantes de direitos constitucionais devidamente garantidos.
2 OS AVANÇOS TRAZIDOS PELO PERIODO REPUBLICANO
Com a proclamação República no Brasil, nasceu mais uma legislação penal que
já nascia defeituosa, pois aos 11 dias do mês de outubro de 1890 passa a vigorar no
Brasil o Código Penal da República, elaborado de forma apressada e antes da
Constituição Federal de 1891. Contudo, trouxe alguns grandes avanços nas punições,
pois aboliu a pena de morte e de açoites, bem como se preocupou com a
humanização das penas. Mas não foi suficiente para se manter, pois possuía uma
enorme impropriedade gramatical, era prolixo, arcaico e gerava interpretação dúbia.
Por esses motivos vários dispositivos sofreram alterações no sentido de se
consertar as falhas de impropriedade textual, ficando completamente modificado por
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diversas Leis extravagantes no intuito de tentar adequá-lo às necessidades existentes.
Foi então que surgiu em 1932 a Consolidação das Leis Penais organizadas por
Vicente Piragibe numa tentativa de reorganizar o Código.
“Com a proclamação da República, foi editado em 11-10-1890
o novo estatuto básico, agora com a denominação de Código
Penal. Logo, foi ele alvo de duras críticas pelas falhas que
apresentava e que decorriam, evidentemente, da pressa com
que fora elaborado. Aboliu-se a pena de morte e instalou-se o
regime penitenciário de caráter correcional, o que constituía
um avanço na legislação penal. Entretanto, o Código era mal
sistematizado e, por isso, foi modificado por inúmeras leis até
que, dada a confusão estabelecida pelos novos diplomas legais,
foram todas reunidas na Consolidação das leis Penais, pelo
Decreto nº 22.213, de 14-12-1932. (MIRABETE, 2008, p. 25)”
Nessas linhas, vários projetos de Código Penal foram apresentados por
diversos juristas sem lograr êxito, tendo sido aprovado, somente mais tarde, o projeto
de autoria de Alcântara Machado que se tornou o Decreto-lei nº 2.848, de 07-121940, cuja aplicação se encontra vigente, com algumas alterações, em especial a
reforma da parte geral, até os dias atuais.
Em 1969 tentou-se substituir o Código Penal por um de autoria de Nelson
Hungria, porém, não chegou a entrar em vigor, pois foi bastante criticado pelos
critérios de inspiração “rigorista” que predominavam em toda a obra. O autor
propunha uma lei mais severa, como no caso do tempo máximo da pena de reclusão
em que era elevada para 40 anos; limitava o poder discricionário do juiz na aplicação
das agravantes e atenuantes e elevava as penas cominadas a diversos crimes na Parte
Especial.
Por tal motivo foi modificado substancialmente pela Lei nº 6.016, de 31-121973. Ainda assim, sofreu a maior vacatio legis que se tem notícia, e após vários
adiamentos da data em que passaria a viger foi revogado em 1978, nove anos depois,
pelo então Presidente da República, General Ernesto Geisel.
Em 1980 decidiu-se, mais uma vez, após o insucesso das tentativas anteriores,
reformular a Parte Geral do Código Penal, buscando viabilizar a imediata
remodelação do sistema prisional brasileiro. Assim, apesar de ter adotado o mesmo
sistema houve inúmeras alterações, principalmente na parte relativa às penas.
Tal reforma baseou-se em princípios liberais e humanistas e buscou assegurar
a dignidade do delinquente enquanto ser humano que é, procurando dar mais
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importância aos crimes mais graves, criando medidas penais alternativas para os
crimes de pequena relevância. Tudo isso com a finalidade de evitar o encarceramento
de seus agentes por um curto período de tempo.
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Com o objetivo de reformulação do elenco tradicional das penas e apoiados
no princípio de nullum crimen sine culpa (não há crime sem culpa) a comissão
instituída para elaboração do anteprojeto de lei de reforma da Parte Geral do Código
Penal de 1940 teve como membros Francisco Serrano Neves, Miguel Reale Junior,
Renê Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci, Rogério Lauria Tucci e Hélio Fonseca,
capitaneada por Francisco de Assis Toledo.
Em relação às penas, a Lei 7.209 de 1984 (Lei alteradora da Parte Geral do
Código Penal) fez introduzir grandes modificações. Como por exemplo, propôs que
no sistema repressivo passasse a constituir as seguintes espécies de pena: privativas
de liberdade, restritivas de direitos e patrimoniais.
Em relação às penas restritivas de direito, estas são aplicadas para o réu cuja
pena máxima privativa de liberdade, cominada para o crime cometido seja inferior a
um ano ou se o crime for culposo. Nas penas patrimoniais criou-se o instituto da
multa, que consiste em pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na
sentença e calculada em dias-multa, não podendo incidir sobre os recursos
indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Tal pena pode ser aplicada
isolada ou cumulativamente com outra privativa de liberdade.
Exige, ainda, que o réu não seja reincidente e que a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como, os
motivos e as circunstâncias do crime indicarem que esta substituição seja suficiente,
atualmente, balizas contidas no Art.59, Código Penal Brasileiro.
Nas penas patrimoniais criou-se o instituto da multa, que consiste em
pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em
dias-multa, não podendo incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do
condenado e de sua família. Tal pena pode ser aplicada isolada ou cumulativamente
com outra privativa de liberdade.
Para que todas essas alterações pudessem ser colocadas em prática foi criada
juntamente com a lei alteradora da Parte Geral do Código Penal a Lei de Execução
Penal – Lei nº 7.210 de 1984.
Lei de notável avanço para a época trazia consigo a modernidade compatível
com a nova política criminal, propondo mudanças nos padrões estruturais do sistema
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prisional, cujo entendimento se infere deste fragmento da Exposição de Motivos que
a acompanha:
“Os trabalhos sintetizam a esperança e os esforços voltados
para a causa universal do aprimoramento da pessoa humana e
do progresso espiritual da comunidade. Vencidas quatro
décadas, durante as quais vigorou o regime penal-processualpenitenciário amoldado ao pensamento e à experiência da
Europa do final do século passado e do começo deste, abre-se
agora uma generosa e fecunda perspectiva. Apesar de
inspirado nas modernas e importantes contribuições
científicas e doutrinárias, que não tem pátria, o sistema ora
proposto não desconhece nem se afasta da realidade
brasileira. (BRASIL, 2011, p. 502)”.
Logo no artigo 1º da LEP preceitua que a execução “tem por objetivo efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do internado.”
E ainda em seu artigo 3º assegura ao condenado e ao internado todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela Lei, numa verdadeira inovação punitiva,
elencando em seu artigo 41 os direitos do preso, in verbis:
“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; XIII – audiência especial com o
diretor do estabelecimento; XIV – representação e petição a
qualquer autoridade, em defesa de direito; XV – contato com o
mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura
e de outros meios de informação que não comprometam a
moral e os bons costumes; XVI – atestado de pena a cumprir,
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emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da
autoridade judiciária competente.
Nessa esteira, pode-se vislumbrar que há uma intenção do Estatal em manter
um diálogo com o apenado através da punição, tendo como objetivo a reinserção
social do condenado, dando garantias de proteção aos direitos que não foram
afetados pela sentença.
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Lógico que isto parece ser suficiente para se ter um sistema prisional
considerado modelo, porém, a realidade é bem diferente do que temos na Lei, sendo
que apesar de todo esforço despendido pelos pensadores da LEP, esta não se
materializou no sentido de fazer efetivar seus objetivos, pois é do conhecimento de
todos que o sistema prisional brasileiro vive uma enorme crise, comportando vícios
insuportáveis à dignidade humana, sendo, portanto, conteúdo meramente
programático.
A esse respeito, o professor Guilherme de Souza Nucci destaca:
Na prática, no entanto, lamentavelmente, o Estado tem dado
pouca atenção ao sistema carcerário, nas últimas décadas,
deixando de lado a necessária humanização do cumprimento
da pena, em especial no tocante à privativa de liberdade,
permitindo que muitos presídios se tenham transformado em
autênticas masmorras, bem distante do respeito à integridade
física e moral dos presos, direito constitucionalmente imposto.
(NUCCI, 2008, p. 1005).
Em 1991, o professor Francisco de Assis Toledo, ex-ministro do STJ e
membro do grupo de estudos para Reforma do Código Penal, numa palestra
ministrada num ciclo de conferências para juízes federais disse:
“(...) Ouvimos comentários na imprensa sobre esta triste
realidade penitenciária brasileira. Devo dizer, entretanto, aos
prezados colegas, que me honram com suas presenças nesta
oportunidade, que não me contentei com esses comentários.
Na ocasião da elaboração desta Lei de Execução Penal, presidi
a Comissão de Reforma Penal e tinha acesso fácil a todos os
estabelecimentos penais brasileiros, e não abri mão desse
direito que me foi concedido. Visitei e vi pessoalmente tais
estabelecimentos. Vi coisas incríveis que fariam corar todos
aqueles que pudessem ter se espantado com a recordação
da Casa dos Mortos. Vi celas coletivas nas quais existiam
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apenas dezessete beliches e onde estavam recolhidos trinta
ou mais reclusos; não havia, portanto, sequer cama para
todos que estavam dentro desta cela, e isto no rico Estado
da Federação, o Estado de São Paulo.”
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E ainda:
“Nesta cela coletiva vi chefe de cela. O que vem a ser um chefe
de cela? O chefe de cela é o condenado irrecuperável, é o
bandido já consagrado, é aquele que tem mais de setenta ou
cem anos de pena a cumprir e que, entretanto, não tem mais
nenhuma esperança de retornar ao convívio social; por isso
mesmo ele se transforma no chefe da cela. Ouvi expressões de
um dos chefes da cela. Por que o senhor é chefe de cela?
Porque sou o único que pode matar dentro dessa cela, pois
tenho mais de cem anos de prisão, e mais de trinta, quarenta
ou cinqüenta não faz diferença... sou o chefe de cela porque
quem não obedecer vai sair morto. De noite escolho quem,
dentre os que estão aqui, vai servir como se fosse minha
mulherzinha. São os que tem pena curta, os que tem esperança
de sair do presídio, são aqueles que não podem me enfrentar
e matar também. Dou preferência ao pai de família que está
condenado a uma pena curta. Se ele resistir, vai sair a maior
briga, vai ter morte e ele vai suportar um segundo processo,
uma outra condenação. Em geral, ele cede às minhas vontades,
aos meus desejos. (setembro de 1991) (MATOS, 2006, p. 269)”.
O estudo acima, foi retirado da palestra ministrada no ano de 1991 após a
Reforma de 1984, quando o autor menciona a situação dos presídios naquela época
em que os visitou e pôde constatar a situação de penúria pelo qual passavam os
detentos naquele momento.
Certo de que as alterações legislativas pudessem ser as grandes protagonistas
para a mudança nesse cenário. Entretanto, passados vinte e nove anos os problemas
permanecem ainda mais agravados, pois contam com outros tantos ainda mais
sérios, como é o caso do crime organizado, do uso das novas tecnologias, como
celulares, internet, dentro dos presídios, dificultando a ação do Estado.
Além disso, como se isso não bastasse, ainda prevalece a corrupção, gerada
pelo capital do mercado de drogas, que facilmente corrompe aqueles que deveriam
combater tal crime. Sendo que, tudo isso ocorre dentro dos presídios, pois contam
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com as tecnologias e a conivência de grande parte da máquina administrativa
corrupta que facilita a entrada e o uso de tais equipamentos.
Conforme assevera a brilhante Procuradora da Justiça e Professora Doutora
Arinda Fernandes da Universidade Católica de Brasília:
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“Uma estimativa do Ministério da Justiça brasileiro aponta que,
para cada um milhão de dólares gerados pelo mercado da
droga, 25% destinam-se a corrupção de autoridades
encarregadas de combater a criminalidade. Os criminosos
garantem, dessa forma, a ‘autorização do Estado’ para o
funcionamento do ‘negócio das drogas’. (FERNANDES, 2011, p.
6)”.
“O atual cenário em que se encontra o nosso Sistema
Penitenciário é dramático: superpopulação carcerária;
deploráveis condições de higiene dos presídios; precariedade
de assistência médica; alarmantes índices de reincidência;
deficiências no regime alimentar e, inúmeros outros fatores que
foram apontados pelas Nações Unidas, por seus relatores em
denúncia conjunta dirigida ao governo brasileiro, em outubro
do ano passado. (Idem, 2011, p. 7)”.
Nesse diapasão, uma avaliação crítica da evolução punitiva em nosso país,
pois, se por um lado não temos penas aflitivas de caráter corporal previstas em nosso
ordenamento jurídico, por outro é sabido que nos presídios brasileiros impera uma
outra lei que não a do ordenamento pátrio.
Dito isto, é até compreensível que vários autores renomados sugerem
medidas para minimizar os efeitos devastadores do descontrole por que passa o
sistema prisional no Brasil. Trazendo à tona uma ideia de Direito Penal fragmentário,
secundário e subsidiário, como último meio a ser utilizado na proteção de bens
jurídicos.
3 A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO SOB O VÍES DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
A ideia é a mesma, mas as nomenclaturas sofrem constantemente alterações,
sendo chamada de “recuperação, ressocialização, readaptação, reinserção,
reeducação social, reabilitação” de modo geral são sinônimos que dizem respeito ao
conjunto de atributos que permitem ao indivíduo tornar-se útil a si mesmo, à sua
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família e a sociedade. Esse é o caminho apresentado como objetivo pela LEP (Lei nº
7.210/1984), senão vejamos:
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“Art. 1º. 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.”
Conforme demonstrado no cotejo epigrafado, a reinserção do preso tem
como objetivo a humanização da pena, fazendo com que a passagem do apenado
no sistema prisional, ocorra de forma humanística, tornando-se um centro de
reflexão social, além de retirar aquele que cometeu o crime do meio da sociedade.
Dito isto, não se pode deixar de apreciar que a detenção, aplicação de
penalidades e outras restrições de direitos têm o condão de fazer com que aquele
que comete a infração penal tenha a possibilidade de se redimir e numa via dupla
fazer disso um escopo pedagógico, para que outros não cometam o mesmo crime,
não em moldes medievais conforme já devidamente comentado.
Para os Juristas NERY e JÚNIOR (2006, p.164): “Presos e direitos humanos.
Tanto quanto possível, incumbe ao Estado adotar medidas preparatórias ao retorno
do condenado ao convívio social. Os valores humanos fulminam os enfoques
segregacionistas. A ordem jurídica em vigor consagra o direito do preso ser
transferido para local em que possua raízes, visando a indispensável assistência pelos
familiares.”
Ou seja, a “prisão”, conforme diz o homem médio, deve conter uma finalidade
que vai além de encarcerar o indivíduo, mas também propiciar condições dele
retornar ao seio da sociedade sem voltar a cometer delitos novamente. Conforme o
Professor Mirabete (2002, p. 24 ):
“A ressocialização não pode ser conseguida numa instituição
como a prisão. Os centros de execução penal, as penitenciárias,
tendem a converter-se num microcosmo no qual se reproduzem
e se agravam as grandes contradições que existem no sistema
social exterior (…). A pena privativa de liberdade não ressocializa,
ao contrário, estigmatiza o recluso, impedindo sua plena
reincorporação ao meio social. A prisão não cumpre a sua
função ressocializadora. Serve como instrumento para a
manutenção da estrutura social de dominação.”
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Além disso, nas mesmas linhas de pensamento, o Professor Zacarias (2006, p.
61) assevera que o trabalho pode ser uma fonte imensurável de poder de
ressocialização, vejamos:
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“O trabalho é importante na conquista de valores morais e
materiais, a instalação de cursos profissionalizantes possibilita a
resolução de dois problemas, um cultural e outro profissional.
Muda o cenário de que a grande maioria dos presos não possui
formação e acabam por enveredar, por falta de opção, na
criminalidade e facilitam a sua inserção no mercado de trabalho,
uma vez cumprida a pena.
Dessa forma, conclui-se que o trabalho, desde que sem condições escravas e
cruéis, pode resguardar a dignidade humana do preso e fazer com que ele perceba
outros meios de se inserir na sociedade, além daqueles que anteriormente teve
acesso.
Ressalta Ressalta Mirabete (2002, p. 87):
“Exalta-se seu papel de fator ressocializador, afirmando-se
serem notórios os benefícios que da atividade laborativa
decorrem para a conservação da personalidade do delinquente
e para a promoção do autodomínio físico e moral de que
necessita e que lhe será imprescindível para o seu futuro na vida
em liberdade.”
No mês de Abril, dentro cenário de Pandemia causado pelo “Novo Corona
vírus”, a SEJUSP (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS
GERAIS), que informou que nesta Dara, dentro sistema prisional, os detentos já
produziram mais de 104 mil máscaras cirúrgicas, justamente, buscando permitir o
trabalho como forma de ressocialização, já que o trabalho pode ser usado como
remição da pena.
Nas mesmas condições, a medida em que o preso preserva um direito
fundamental básico, direito ao trabalho, ele também é um dos responsável por ajudar
no enfrentamento ao Novo Corona vírus. Segundo informou em nota, a meta é
produzir pelo menos 22 mil itens por dia. Fazem parte desse mutirão de produção
de materiais os presos de 30 unidades de Minas Gerais. Ao todo, são mais de 350
detentos envolvidos usando 170 máquinas.
Segundo a SESP, os produtos serão destinados às forças de segurança
estaduais, secretarias municipais de saúde e hospitais, além de servidores e internos
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do sistema prisional. A produção está usando em média 165 mil metros de tecido
TNT comprados pelo governo estadual no início do mês de abril. O material é
suficiente para a fabricação de 2 milhões de máscaras. "Desde a preparação do
espaço, conversamos com eles sobre a relevância de prevenir o contágio pelo vírus
e a importância do trabalho desenvolvido aqui. Os reeducandos estão atentos,
entendendo a situação e participando com interesse", disse o diretor de atendimento
e ressocialização do presídio Nelson Hungria, Uri Ribeiro.
Dessa forma, verifica-se que o trabalho, a leitura, incentivo as atividades
religiosas e até mesmo a prática de esporte, podem ser primordiais na condução e
tratamento dos internos do sistema prisional brasileiro, resguardando a constituição,
os direitos inerentes a pessoa humana e fazendo com que a ressocialização ocorra
de fato.
CONCLUSÃO
Este artigo buscou expor em linhas primárias, como ocorreu a introdução de
aplicação de Penas no Estado brasileiro.
É cediço que a intervenção da coroa portuguesa no período do Brasil colônia
teve sua participação ácida, no que concerne a introdução de medidas de penalidade
consideradas medievais até os dias de hoje. As Leis Manuelinas, Afonsinas, Filipinas,
serviram de inspiração para a formação de um Estado repressor e atuante na questão
de retirar o delito de circulação.
Contudo, foi se verificando que os costumes, também teve seu papel
primordial para a elaboração das Leis como conhecemos, tendo em vista que o
Direito, por ser dinâmico, acaba acompanhando, mesmo que de forma mais
retardatária, os passos que caminha a sociedade. Em 1890, passa a vigorar no Brasil
o Código Penal da República, elaborado de forma apressada e antes da Constituição
Federal de 1891.
Em 1969 tentou-se substituir o Código Penal por um de autoria de Nelson
Hungria, porém, não chegou a entrar em vigor, pois foi bastante criticado pelos
critérios de inspiração “rigorista” que predominavam em toda a obra. O autor
propunha uma lei mais severa, como no caso do tempo máximo da pena de reclusão
em que era elevada para 40 anos. Em 1980 decidiu-se, mais uma vez, após o
insucesso das tentativas anteriores, reformular a Parte Geral do Código Penal,
buscando viabilizar a imediata remodelação do sistema prisional brasileiro. Assim,
apesar de ter adotado o mesmo sistema houve inúmeras alterações, principalmente
na parte relativa às penas.
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Em relação às penas, a Lei 7.209 de 1984 (Lei alteradora da Parte Geral do
Código Penal) fez introduzir grandes modificações. Como por exemplo, propôs que
no sistema repressivo passasse a constituir as seguintes espécies de pena: privativas
de liberdade, restritivas de direitos e patrimoniais.
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Em 1991, o professor Francisco de Assis Toledo, ex-ministro do STJ e membro
do grupo de estudos para Reforma do Código Penal, numa palestra ministrada num
ciclo de conferências, demonstrou um cenário monstruoso dos presídios, extremas
violações aos direitos à própria vida e ambiente inóspitos, o que gerou grande
repercussão.
A detenção, aplicação de penalidades e outras restrições de direitos têm o
condão de fazer com que aquele que comete a infração penal tenha a possibilidade
de se redimir e numa via dupla fazer disso um escopo pedagógico, para que outros
não cometam o mesmo crime. Entretanto, esse não é o principal objetivo do sistema
prisional e a punição aplicada.
Para o professor Mirabete, “a ressocialização não pode ser conseguida numa
instituição como a prisão. Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a
converter-se num microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as grandes
contradições que existem no sistema social exterior.
Para o Professor Zacarias, uma alternativa para permitir a ressocialização e a
busca da preservação do direito do preso é o trabalho, pois, “o trabalho é importante
na conquista de valores morais e materiais, a instalação de cursos profissionalizantes
possibilita a resolução de dois problemas, um cultural e outro profissional. Muda o
cenário de que a grande maioria dos presos não possui formação e acabam por
enveredar, por falta de opção, na criminalidade e facilitam a sua inserção no mercado
de trabalho, uma vez cumprida a pena”.
Dessa forma, a ressocialização tem o condão de tornar o apenado
integralmente capaz de retornar a sociedade, sem voltar a delinquir, sendo que,
mesmo estando sob a égide do Estado, deva ter todos os seus direitos resguardados,
até mesmo aqueles que são restritos, como a liberdade.
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RESUMO: O estado de calamidade pública pode ser decretado quando uma região,
estado ou país, é afetado por algum desastre. A lei de responsabilidade fiscal
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal. Quando ocorre o estado de calamidade, é permitido ao governo que faça
compras emergenciais sem a realização de licitações, e também, que ultrapasse as
metas fiscais previstas para custear ações em prol ao combate do problema. O
presente artigo teve como objetivo analisar e apresentar o conceito de calamidade
pública e a atuação da Lei de Responsabilidade Fiscal nesse caso. Para a realização
desta pesquisa descritiva bibliográfica, foram analisados de forma sucinta os
principais aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal e seus princípios. Ademais, foi
analisada ainda a ação do Estado perante o estado de calamidade pública e os
impactos que a crise econômica pode gerar na Gestão Pública, sendo a revisão
bibliográfica, especialmente, coletada em livros, artigos, doutrinas, impressos ou
documentos eletrônicos. Por meio dos dados coletados, verificou-se que a Lei de
Responsabilidade Fiscal dispõe que para casos extremos, como o de calamidade
pública, o governo será dispensado de atingir a meta fiscal determinada para aquele
ano. Dessa maneira, conclui-se que a União, Estados e Municípios poderão se utilizar
de mais dinheiro para combater a causa da calamidade pública, bem como, poderão
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interferir diretamente na economia com a criação de novas medidas para tentar
amenizar os efeitos da crise.
Palavras-chaves: Calamidade Pública. Lei de Responsabilidade Fiscal. Gestão
Pública.
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1 INTRODUÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ou como é designada, Lei
Complementar nº 101, é um código de conduta para os administradores públicos, e
é válida para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas três esferas de
governo, Federal, Estadual e Municipal.
Referida Lei fixou limites para despesas com pessoal, para dívida pública e
ainda determina que sejam criadas metas fiscais periódicas para controlar receitas e
despesas. Além disso, a lei exige que os governantes gastem apenas dentro das
possibilidades do orçamento, bem como, que haja um planejamento de
investimentos.
O estado de calamidade pública é um termo definido por um decreto de 2010,
Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, editado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. No decreto, em seu artigo 2º, inciso IV, calamidade pública é caracterizada
como: “uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público
do ente atingido”. (BRASIL, 2000)
O Senado Federal aprovou em 20 de março de 2020, o projeto de decreto
legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil em decorrência da
pandemia do coronavírus. O decreto de n° 6/2020, reconhece, para os fins do artigo 65
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada
por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. (BRASIL, 2020)
A pandemia do coronavírus foi causada pela COVID-19 que é uma doença
respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 e apresenta como principais sintomas febre,
tosse seca e dificuldade respiratória. Em razão da gravidade da doença, a mesma pode
levar à morte. Os primeiros casos surgiram na China, no final do ano de 2019 e, em
seguida, a doença espalhou-se para diversos outros países. Por essa razão, a Organização
Mundial de Saúde decretou no dia 11 de março de 2020, estado de pandemia. (SANTOS,
2020)
Atualmente, diante do cenário que assola o país em decorrência da pandemia,
é de suma importância que haja o entendimento sobre o estado de calamidade
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pública e seus desdobramentos, assim como, da forma em que a lei de
Responsabilidade Fiscal atuará nesse caso.
Neste contexto, a pergunta que norteou o presente estudo foi de como a lei de
responsabilidade fiscal atua diante da decretação de calamidade pública?

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O presente artigo será realizado por meio de pesquisa científica e redigido por
meio de revisão bibliográfica, sendo a análise e a revisão da literatura em livros,
artigos, doutrinas, impressos ou disponíveis eletrônicos.
Em relação a escolha do tema, destaca-se que diante a atual situação
vivenciada em relação à Pandemia do COVID-19, justifica-se a realização do artigo,
cujo objetivo é abordar o conceito e os aspectos da calamidade pública, bem como
da Lei de Responsabilidade Fiscal e sua atuação e responsabilidade perante tal
situação.
O estudo foi elaborado a partir de três capítulos apresentados a seguir na
Revisão da literatura, que demonstram a fundamentação teórica, baseada em
conceitos apresentados por diversos autores e a legislação brasileira vigente que
tratam sobre o estado de calamidade pública e lei de responsabilidade fiscal.
O capítulo se inicia com a conceituação do termo de calamidade pública e
seus desdobramentos, os decretos existentes e a ação do estado em meio à
Calamidade Pública. Após é feita uma abordagem sobre a lei de responsabilidade
fiscal, sua atuação e seus princípios. O capítulo é finalizado com uma breve análise
da crise econômica e seus impactos na gestão pública.
2. REVISÃO DA LITERATURA
2. 1 Conceito, Decreto e Ação do Estado em meio à Calamidade Pública
O estado de calamidade pública é o reconhecimento legal pelo poder público
de uma situação anormal provocada por desastres, causando sérios danos à
comunidade afetada, inclusive à incolumidade e à vida de seus integrantes.
(CALHEIROS, 2005 apud BARBOSA, 2011, p.24).
O estado de calamidade pública é uma situação anormal, em
que a capacidade de ação do poder público municipal ou
estadual fica seriamente comprometida. Essa situação é fruto
de um desastre – não importa se causado pela natureza ou por
outros motivos (econômicos, sociais, etc). Nessas situações, o
Governo Federal deve intervir para auxiliar o ente a superar a
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situação. (BLUME, 2020, não paginado).
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O decreto n° 7.257, de 4 de agosto de 2010, chamado de decreto de calamidade
pública, regulamenta a Medida Provisória nº 494, de 2 de julho de 2010, para dispor sobre
o Sistema Nacional de Defesa Civil, sobre o reconhecimento de situação de emergência
e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de
socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas
áreas atingidas por desastre, e dá outras providências. (BRASIL, 2010)
Referido decreto em seu artigo 2°, dispõe que:
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
[...]
IV - estado de calamidade pública: situação anormal,
provocada por desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento substancial da capacidade de
resposta do poder público do ente atingido; (BRASIL, 2010, não
paginado)
O decreto define ainda, o termo desastre como sendo o resultado de eventos
adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável,
causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais. (BRASIL, 2010)
Para a decretação da calamidade pública é necessário segundo Blume (2020), que
haja pelo menos dois entre três tipos de danos para se caracterizar a calamidade, isto é,
dois tipos entre danos humanos, materiais ou ambientais.
No Brasil o reconhecimento do estado de calamidade pública se dá por meio de
projeto de decreto legislativo (PDL) e exige, no caso da União, consentimento do
Congresso Nacional. Quando é solicitado por estados ou municípios, é necessário o
referendo de suas respectivas assembleias legislativas. (FIGUEIREDO; GALVÃO; FERRAZ,
2016)
Situações de emergência e estados de calamidade decretados por autoridades
municipais ou estaduais precisam ser reconhecidos pela União, a fim de que recursos
federais sejam alocados para o ente afetado. (NASCIMENTO, 2020).
Em razão da pandemia do coronavírus, a Câmara dos Deputados aprovou em
20 de março de 2020, o Projeto de Decreto Legislativo que reconheceu o estado de
calamidade pública no Brasil. O Decreto Legislativo nº 06/2020 reconheceu que:
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Exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do
atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº
13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de
empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos
da solicitação do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. (BRASIL,
2020)
Quando há a decretação de calamidade pública, a lei de responsabilidade
fiscal em seu artigo 65 autoriza a suspensão temporária enquanto se mantiver esta
situação, nos seguintes casos:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias
Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto
perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições
estabelecidas nos art. 23, 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a
limitação de empenho prevista no art. 9°. (BRASIL, 2000, não
paginado)
Por se tratar de caso extremo, o governante tem à sua disposição poderes que em
situações normais seriam considerados abusivos, a fim de salvaguardar a população
atingida. Ademais, nessa situação, o governante passa a compartilhar responsabilidades
com outros entes, principalmente o Governo Federal. (BLUME, 2016)
Segundo Brasil (1988) a Constituição Federal, em seu artigo 148, em casos de
calamidade pública é permitido ao governante que tome os chamados empréstimos
compulsórios.
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
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II - no caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150,
III, ‘b’.
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Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que
fundamentou sua instituição. (BRASIL, 1988, não paginado)
O governante pode ainda passar a parcelar as dívidas, atrasar a execução de
gastos obrigatórios e antecipar o recebimento de receitas (BRASIL, 1988).
O estado ou município afetado também pode ficar dispensado de realizar
licitação em obras e serviços enquanto durar a calamidade, conforme artigo 24 da Lei n°
8.666/93.
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
(BRASIL, 1993, não paginado)
Além disso, a população atingida financeiramente pode sacar parte do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o qual se verifica que pelo Brasil estar passando
nesse momento por essa situação, liberou a partir do mês de junho do ano de 2020, o
saque do FGTS, no valor de até um salário mínimo atualmente vigente. (NOVO, 2020)
Em 13 de março de 2020, houve a abertura de crédito extraordinário na Lei
Orçamentária Anual no valor de aproximadamente R$ 5 bilhões, mas de acordo com
a Medida Provisória nº 924/2020, esse montante não seria suficiente. A Constituição
Federal veda a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa, porém, admite o uso de Medida Provisória para abertura de crédito
extraordinário, desde que seja para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de calamidade pública. (ABRAHAM, 2020)
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Após o decreto legislativo de n° 06/2020, o Governo Federal também ficou
dispensado de se limitar ao déficit fiscal estabelecido em lei. (BRASIL, 2020)
O Governo Federal auxilia os estados em situações de emergência com itens de
ajuda humanitária, envio da Defesa Civil ou até das Forças Armadas, além de recursos
financeiros, como o chamado auxílio emergencial. (NOVO, 2020)
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O auxílio emergencial foi instituído pela Lei Federal nº 13.982, de 02 de abril de
2020, e é um benefício concedido pelo governo federal destinado a trabalhadores
informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados por conta da
pandemia do novo coronavírus, o qual concedeu inicialmente durante o período de três
meses, o pagamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais destinado ao
trabalhador que cumpra determinados requisitos previstos na Lei, conforme artigo 2º:
Artigo 2° - Durante o período de 3 (três) meses, a contar da
publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador
que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de
mães adolescentes;
II - não tenha emprego formal ativo;
III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial
ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de
transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§
1º e 2º, o Bolsa Família;
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio)
salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3
(três) salários mínimos;
V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos
tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos
e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e
VI - que exerça atividade na condição de:
a) microempreendedor individual (MEI);
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b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência
Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º
do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou
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c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou
desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente
inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que,
nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.
(...). (BRASIL, 2020, não paginado)
A lei federal determinou em seu artigo 6º, que o período de três meses de
concessão do auxílio emergencial, poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo
durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional da Covid-19, definida pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. (BRASIL,
2020)
O auxílio emergencial que inicialmente previa o pagamento de três parcelas de
R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, foi prorrogado, tendo autorizado o pagamento de mais
duas parcelas de igual valor e mais quatro parcelas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
cada, que serão concedidas até o mês de dezembro de 2020. (CRISTOVÃO, 2020)
Após o fim da pandemia, novas medidas poderão ser criadas na busca do
reequilíbrio das contas públicas.
2.2 Lei de Responsabilidade Fiscal e seus princípios
A Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 04 de maio do ano de 2000,
durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, disciplinou a
utilização dos recursos públicos. Essa lei faz com que os estados, os municípios e a
União controlem seus gastos, respeitando a capacidade de arrecadação por meio
dos tributos. (REIS, 2019)
A LRF impõe uma série de exigências sobre como o dinheiro público deve ser
empregado, dentre elas, está à determinação de que haverá uma meta de resultado
primário que deve ser cumprida pelo governo. O resultado primário é a diferença
entre o que o governo arrecadou e o que gastou, sem contar o dinheiro que foi usado
para pagamento de juros da dívida pública. (ROUBICEK, 2020).
Os principais objetivos da LRF são: conhecimento da população nas discussões
e elaborações dos planos e orçamentos; disponibilidade das contas dos
administradores, durante todo seu mandato, para consulta e apreciação de todo o
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povo brasileiro bem como as instituições da sociedade; envio de relatórios periódicos
de gestão fiscal e de execução orçamentária, também acessível ao povo através de
extensa divulgação. (COSTA; COSTA JUNIOR, 2014).
Conforme já abordado anteriormente, o artigo 65, inciso II, da LRF, prevê que
em caso de calamidade pública, como é o atual caso do Brasil, o governo seja
dispensado de atingir a meta fiscal determinada para o ano. (BRASIL, 2000)
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A decisão de declarar o estado de calamidade libera a União para gastar mais
dinheiro para combater a pandemia e agir na economia com medidas para tentar
amenizar os efeitos da crise, cumprindo os termos da LRF. A meta de resultado fiscal
da União em 2020 está prevista no Orçamento aprovado para o ano. A projeção é de
que os gastos superem as receitas, como ocorreu em todos os anos desde 2014.
(ROUBICEK, 2020)
A LRF tem como base o previsto entre os artigos 163 a 169 da Constituição
Federal, mas especificamente no artigo 165, §9º, o qual expressa a intenção do
legislador de promover uma administração financeira eficiente, atendendo ao critério
de maior controle da sociedade sobre o Estado. (BRASIL, 1988)
Os princípios são normas gerais que fundamentam o sistema jurídico. Os
quatro princípios que regem a Lei de responsabilidade fiscal, são: o princípio do
Planejamento, do Controle, da Transparência e da Responsabilidade. (PEREIRA, 2015)
O princípio do planejamento está previsto no artigo 174 da Constituição
Federal de 1988:
Artigo 174 - Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado. (BRASIL, 1988, não paginado)
Desde a Constituição Federal de 1988, a elaboração do orçamento interage
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual,
de forma que metas e orçamento estejam sempre em consonância. (PEREIRA, 1999,
apud MARTINELLI, 2015, p. 20)
O plano plurianual encontra-se previsto no artigo 165 da Constituição Federal
e regulamentado pelo Decreto n° 2.829/98, é um plano de médio prazo, que
estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal,
Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos. (NASCIMENTO, 2019)
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A lei de diretrizes orçamentárias difere-se do Plano Plurianual, pois é
elaborada para um exercício financeiro e deve se basear nas premissas que foram
aprovadas na Lei do PPA. A lei compreende as metas e prioridades da Administração
Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
bem como, orienta ainda na elaboração da Lei Orçamentária Anual. (SCHIRMER,
2015)
A lei orçamentária anual deve compreender o orçamento fiscal referente aos
poderes municipais, aos seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e
indireta; o orçamento de investimento das empresas em que o Poder Público
Municipal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto; o orçamento da Seguridade Social, incluindo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, conforme disposto na Constituição Federal em seu artigo 165, § 5°.
(PEREIRA, 2015)
A LRF trouxe a ideia de gestão fiscal responsável impactando no controle da
arrecadação e execução dos recursos públicos buscando atingir as metas e resultados
previamente estabelecidos no processo orçamentário. (CURRIEL, 2011)
O controle interno é o controle que cada poder exerce sobre seus próprios
atos e agentes, seu fundamento está previsto no artigo 76 da Lei n° 4.320/64. De
acordo com Meirelles (2006), é todo aquele controle realizado pela entidade ou
órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração.
O princípio da transparência encontra previsão na Constituição Federal, nos
incisos XXXIII, XXXIV e LXXII do artigo 5º, e pode ser definido como a disponibilidade
dos atos do governo em linguagem clara e meios acessíveis para todos os cidadãos.
A transparência dos atos, traz sustento na relação de confiança entre cidadão e
Estado, no exercício de suas funções. (CRUZ; SILVA; SANTOS, 2009).
A LRF considera os planos, orçamentos e a Lei de diretrizes orçamentárias, as
prestações de contas, pareceres prévios dos órgãos de controle, relatórios de gestão
fiscal como instrumentos de transparência. (VERÍSSIMO, 2013)
Ainda pode-se observar que a LRF faz referência direta ao princípio da
transparência em seu capítulo IX, no qual apresenta, em conjunto, a transparência, o
controle e a fiscalização, de forma a determinar o regramento e os procedimentos
relativos à elaboração e difusão de relatórios e demonstrativos de finanças públicas,
fiscalização e controle, de modo que seja possível ao cidadão julgar, por meio dos
dados disponibilizados, se a Administração Pública agiu em conformidade com os
ditames legais, sobretudo, com relação às disposições constantes na referida lei.
(NASCIMENTO, 2019)
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No ano de 2004, foi criado o Portal da Transparência, da Controladoria-Geral
da União, sendo possível, a todos os cidadãos o acesso às informações relativas aos
gastos do Governo Federal relativamente à previsão e arrecadação de receitas,
transferências voluntárias e gastos diretos, de forma simples e independentemente
da utilização de senhas. (VIANA, 2011)
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Por fim, no que se refere ao princípio da responsabilidade, a LRF determina
em seu artigo 1, §1°, que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que
tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (BRASIL,
2000)
Conforme Castro (2000 apud GALAVOTI, 2018), o objetivo da Lei de
Responsabilidade Fiscal, é corrigir o rumo da administração pública, no âmbito dos
estados, incluindo o Distrito Federal, dos municípios e da União, bem como limitar
os gastos às receitas, adotando para tanto, técnicas de planejamento governamental,
organização, controle interno e externo e transparência das ações de governo em
relação à população, incentivando o controle social.
2.3 Crise econômica e seus impactos na gestão pública
O século XXI vem sendo alvo de grandes crises econômicas sistêmicas. O
mundo foi fortemente abalado pela crise financeira de 2008/2009, os efeitos da crise
foram sentidos por vários anos, sendo que diversos países não conseguiram mais
retornar à situação pré-crise. Nesta década, iniciou-se uma nova crise econômica
totalmente diferente, pois agora em razão das consequências da pandemia COVID19, que já atingiu mais de 150 países no mundo, provocou milhares de mortes e
impactou negativamente a economia no mundo todo. (MATTEI, 2020)
Com o crescimento da pandemia do coronavírus e os efeitos provocados pela
mesma, algumas medidas foram tomadas pelo governo, dentre elas, pode-se citar a
questão do isolamento social. O isolamento social é o comportamento voluntário,
ou não, que consiste em se afastar do contato com outras pessoas. (DIANA, 2020)
A prática do isolamento contribuiu para o aumento da crise econômica que já
estava presente no país. Os mais prejudicados pela crise causada pela pandemia, são
os trabalhadores informais e trabalhadores autônomos, os quais, devido às restrições
à movimentação, perderam sua fonte principal de renda. Ademais, os brasileiros
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desempregados continuaram nessa situação em razão da falta de oportunidades,
causadas pela crise. (BRANCHER; MAGACHO; LEÃO, 2020)
A grande maioria dos países afetados pelo COVID-19 adotou e ainda está
adotando medidas para amenizar os efeitos econômicos e sociais, sendo que em
todos os casos estão envolvidas grandes expansões do gasto público. (MATTEI, 2020)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento desse trabalho científico e do tema abordado,
bem como de acordo com os dados colhidos e apresentados por meio da revisão
bibliográfica, foi possível concluir que a calamidade pública ocorre em situações de
anormalidades institucionais, decorrentes de fatos alheios à vontade da
administração e que podem implicar em risco de danos graves à saúde popular, à
vida, à segurança, à economia ou à ordem pública.
De acordo com a revisão bibliográfica realizada e conforme definido por Santos
(2020) o Brasil encontra-se passando pela pandemia do coronavírus, causada pelo vírus
COVID-19, e que por essa razão, fora decretado o estado de calamidade pública no país.
Dessa forma, conforme prevê a legislação brasileira vigente, se constatada a
ocorrência do estado de calamidade pública, os governos, precisam elevar os gastos
públicos para além de sua programação orçamentária, com a finalidade de suavizar
os efeitos dos estragos ocasionados a população.
Portanto, nesse caso, é autorizado o abrandamento dos termos dispostos na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para afastar limites de despesas com pessoal,
apuração de dívida consolidada, alcance de metas fiscais e restrições a empenho.
Além disso, foi tratado neste trabalho também, sobre as medidas criadas pelos
governos como tentativa de conter e evitar o agravamento da crise. Os autores Novo
(2020) e Abraham (2020) abordaram a criação de diversos auxílios para famílias e
informais, tais como o auxílio emergencial, auxílio financeiro para empresas e linhas
de crédito com juros mais baixos e condições de pagamento facilitado.
É de extrema importância que, na vigência do estado de calamidade pública,
os Estados e Municípios adequem suas execuções orçamentárias de forma rigorosa
às determinações da LRF e dos demais dispositivos constitucionais existentes.
Como sugestão de trabalho futuro, será importante a realização de um novo
estudo, com enfoque direcionado apenas as medidas criadas pelo governo durante
a pandemia do coronavírus neste ano de 2020 e quais os impactos benéficos e
maléficos gerados na economia.
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RESUMO: O presente artigo trata sobre os equívocos mais ocorridos no INSS quando
da concessão de benefícios previdenciários, e teve como objetivo pesquisar e analisar
a ocorrência de situações que ocorrem aos requerentes do benefício previdenciário.
Com o presente tema pôde ser observado que existem diversos problemas com os
erros cometidos pelo INSS como um descaso e omissão aos direitos dos
beneficiários. Sendo um problema de relevante interesse jurídico e que chama
atenção dos estudiosos desta área, motivado pelo crescimento dos pedidos de
revisão para a concessão da aposentadoria. Pela relevância dos efeitos negativos que
acarreta danos as beneficiárias, surgiu o interesse de investigar esses erros, com vistas
a identificar os principais erros praticados pelo INSS contra os requerentes de seus
benefícios e possíveis caminhos que o requerente possa recorrer para que seu direito
seja de fato conseguido. E com presente artigo pretende mostrar erros e que possa
servir de subsídio para melhoria das políticas que se referem ao referido tema.
Palavras-chave: Benefícios. Concessão. Erros. INSS.
ABSTRACT: This article deals with the most common mistakes made by the INSS
when granting social security benefits and aimed to research and analyze the
occurrence of situations that occur to applicants for social security benefits. With this
theme it could be observed that there are several problems with the mistakes made
by the INSS as a neglect and omission of the beneficiaries' rights. Being a problem of
relevant legal interest and that draws the attention of scholars in this area, motivated
by the growth of requests for revision for the granting of retirement. Due to the
relevance of the negative effects that damages the beneficiaries, there was an interest
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in investigating these errors, with a view to identifying the main errors practiced by
the INSS against the applicants for their benefits and possible ways that the applicant
can appeal for his right to be fact achieved. And with this article it intends to show
errors and that can serve as a subsidy for the improvement of the policies that refer
to the referred theme.
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1.INTRODUÇÃO
Muitas são as vítimas afetadas pelo INSS diante do descaso e da omissão no
que tange a autorização dos benefícios previdenciários, onde esta instituição
construiu uma longa fila de espera para os beneficiários que esperam uma resposta
sobre seus benefícios, e cometendo vários erros para essa concessão dos benefícios,
o que obriga muitas vezes esses beneficiários procurarem e recorrerem ao poder
judiciário para conseguir um direito seu que é justo amparado pela constituição
Federal.
Portanto, importante que se faça pesquisas e estudos sobre esse tema, para
que sejam identificados os erros mais comuns cometidos pelo INSS diante da
avaliação dos pedidos requisitados, assim como, uma melhor avaliação no que deve
ser preenchido corretamente nos pedidos para entrada dos mesmos diante do INSS.
Dessa forma, o objetivo geral do presente artigo é demonstrar sobre os erros
do INSS, assim como de seus agentes públicos, no que se refere a verificação das
condições que são solicitadas na análise de concessão do auxílio previdênciário, onde
esses erros causam aos beneficiários da Previdência tanto danos financeiros quanto
danos morais que obrigam a reparação estatal.
Também, importante ressaltar que por sua importância para a promoção da
dignidade das pessoas, é necessário que sejam examinadas as particularidades deste
instrumento de proteção social, que atualmente é objeto de debates e controvérsias
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pela PEC 06/2019, ou seja, a Reforma da Presidência, onde o texto original trouxe
propostas de grande repercussão para os beneficiários da Seguridade Social.
E, como metodologia para o presente artigo, foi utilizado o método de
abordagem descritiva e exploratória, com análise bibliográfica integrativa em artigos,
textos da internet, legislação vigente e outros materiais doutrinários levantados a
respeito do tema, em especial na Constituição quanto ao direito ao Benefício
Previdenciário.
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Por fim, esta pesquisa viza consolidar-se como fonte de pesquisa, assim como
um alerta sobre a preocupação com o cuidado que os agentes públicos devem ter
no momento da análise dos requisitos necessários para a autorização do valores
previdenciários, além de sugerir meios de prevenção de condutas que lesionam os
beneficiários.
2.SEGURIDADE SOCIAL: CONCEITOS E HISTÓRICO
De acordo com Correia et al (2019, p. 106) a Seguridade Social é um conjunto
que tem como objetivo proteger os indivíduos de certas contingências,
preservando com o mínimo de sua dignidade e que está prevista na Constituição
Federal, abarcando as iniciativas nas áreas da saúde, previdência e assistência social,
onde o acesso a essa proteção dispensa prévia contribuição, que tem como foco os
indivíduos que dela necessita.
No Brasil, explicam Garcia e Amado (p. 28, 2014), a Seguridade Social é um
“[...] conjunto integrado de ações que visam a assegurar os direitos fundamentais à
saúde, à assistência e à previdência social, de iniciativa do Poder Público e de toda a
sociedade, nos termos do artigo 194, da Constituição Federal”.
E, pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 194 “caput”, a seguridade
social brasileira é definida como o conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à
previdência e à assistência social (IBRAHIM, 2015, p. 5).
Portanto, a seguridade social no Brasil é um sistema instituído pela
Constituição Federal de 1988 para a proteção do povo brasileiro e também em
alguns casos os estrangeiros, contra riscos sociais que podem gerar pobreza e
agitação social, é uma conquista do Estado Social de Direito, que deve intervir para
a realização dos direitos fundamentais em 2ª dimensão (GARCIA E AMADO, 2014).
Assim, eventos como a maternidade, a infância, a velhice, a deficiência, o
desemprego, a prisão ou até mesmo a morte podem impedir temporariamente ou
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permanentemente as pessoas de trabalharem para obterem fundos financeiros para
atender às suas necessidades básicas e de seus dependentes, portanto, é um dever
do Estado Social de Direito interferir quando houver necessidade para essas garantias
de direitos sociais.
A proteção social nasceu, verdadeiramente, na família. A
concepção da família já foi muito mais forte do que nos dias de
hoje e, no passado, as pessoas comumente viviam em largos
aglomerados familiares. O cuidado aos mais idosos e
incapacitados era incumbência dos mais jovens e aptos para o
trabalho (IBRAHIM, 2015, p. 1).
Mas, importante frisar que nesse período nem todas as pessoas tinham tal
proteção familiar e se existia, era repetidamente precária, nascendo assim a
necessidade de assistência externa, com uma natureza voluntária de terceiros,
fortemente incentivada pela Igreja, onde o Estado apenas assumiu alguma ação mais
concreta no século XVII, com a publicação da famosa lei dos pobres. (IBRAHIM, 2015).
Já no Brasil, desde a época do império, havia mecanismo com fins
previdenciário no Brasil, mas foi somente a partir de 1923 com a aprovação da lei Eloy
Chaves ou seja o Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido
como Lei Eloy Chaves, foi que o país adquiriu o marco jurídico para atuação do
sistema previdenciário e que na época era formada pelas Caixas de Aposentadorias
e Pensões (CAPS) (BRASIL, 2017).
Já na década de 1930 essa situação sofreu alterações porque com o
crescimento da população urbana e ampliação do sindicalismo houve uma tendência
na organização previdenciária por categoria profissional, ocorrendo com isso um
fortalecimento nas instituições Previdência, onde o estado assumiu essas instituições,
surgindo daí os institutos de aposentadorias e pensões (IAPs) (BRASIL, 2017).
Por esse motivo, os representantes de categorias com renda superior
fortaleceram-se com mais recursos financeiros e políticos, mas importante frisar que
este fato gerou um distorção entre vários órgãos, pois havia categorias representadas
e outras sub-representadas, daí a necessidade da criação de um Sistema
Previdenciário Único (BRASIL, 2017).
Dessa forma, foi criada a Lei n° 3.807, ou seja, a Lei Orgânica de Previdência
Social – LOPS, de 26 de agosto de 1960, que criou e unificou a legislação referente
aos Institutos de Aposentadorias e Pensões e seis anos após, foi criado o DecretoLei n° 72, de 21 de novembro de 1966, que, finalmente unificou os seis Institutos de
Aposentadorias e Pensões existentes na época (IAPM, IAPC, IAPB, IAPI, IAPETEL,
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IAPTEC), para criar o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o qual reuniu os
benefícios previdenciários no setor privado, no entanto, não contemplou os
trabalhadores os domésticos e os rurais (BRASIL, 1960).
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E, na década de 1970 houve uma expansão na cobertura previdenciária pela
concentração de recursos no governo federal, em especial pelas seguintes medidas:
a inclusão dos empregados domésticos em 1972; a regulamentação da inscrição de
autônomos em caráter compulsório em 1973; em 1974 ocorreu a instituição do
Amparo previdenciário para os idosos acima de 70 anos de idade e também aos
Inválidos não segurados, mas que posteriormente essa idade foi alterada; e, em 1986
ouvir a extensão dos benefícios de Previdência e assistência social para os
empregados rurais e seus dependentes (BRASIL, 2017).
Portanto, na década de 70 ocorreram importantes inovações na legislação
previdenciária que eram disciplinados por diversos diplomas legais surgindo daí a
necessidade de unificação da Previdência e que de fato ocorreu com a Consolidação
das Leis da Previdência Social (CLPS) por meio do Decreto 77.077, de 24 de janeiro
de 1976, e com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social
(SINPAS) no ano seguinte.
Por fim, com a Constituição da Repúplica Federativa do Brasil em 1988 surgiu
o novo conceito de Seguridade Social que abrange desde as áreas da Saúde e
Assistência até o direito a Previdência Social.
2.1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) E SUA COMPETÊNCIA
Por meio do Decreto nº 99.350, foi criado o instituto nacional do Seguro Social
INSS em data de 27 de junho de 1990, que ocorreu com a fusão do Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) com o Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS), como autarquia vinculada ao Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS) (BRASIL DATAPREV, 2020). Dessa forma, é
compentencia do INSS operar e reconhecer os:
[...] direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), que tem caráter contributivo de filiação
obrigatória e que é vinculada atualmente ao Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS). Portanto o INSS é uma
organização pública prestadora de serviços previdenciários
para com a sociedade (BRASIL DATAPREV, 2020).
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2.2 PRINCIPAIS CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
De acordo com o anuário estatístico da Previdência Social de 2017 são
conceituados como contribuintes: a empresa, ou seja, o empresário ou sociedade
que assume o risco de atividade econômica Urbana ou Rural, com ou sem fins
lucrativos assim como os órgãos e entidades da administração pública direta,
indireta e fundacional Portanto, para fins previdenciários equipara-se a empresa o
contribuinte individual em relação ao segurado que ele presta serviço assim como a
cooperativa Associação ou Entidade de qualquer natureza ou finalidade, e também
que tem a missão diplomática ou repartição consular de carreiras estrangeiras; o
empregador doméstico que é a pessoa ou família que tenha seu serviço sem fim
lucrativo um empregado doméstico. E, por fim o trabalhador que é aquele que presta
serviço com ou sem vínculo empregatício para uma empresa ou ainda aquele que
exerce por conta própria atividade econômica remunerada. (BRASIL – Anuário
Estatístico, 2017, p. 618)
3.DADOS SOBRE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E NEGADOS
Importante que se dê a definição dos tipos de benefícios da Seguridade Social
que são o benefício concedido e o benefício indeferido (negado).
“O benefício concedido é aquele cujo requerimento que foi apresentado pelo
segurado ou seus dependentes diante do INSS foi analisado e deferido, desde que
preenchidos todos os requisitos necessários a espécie do benefício solicitado e
liberado para pagamento” de que corresponde ao “fluxo de entrada de novos
benefícios no sistema previdenciário e que constam na folha de pagamento do INSS
de acordo com o Decreto nº 8.777/16 e a Lei de acesso à informação nº 12.527/2011”
(BRASIL, 2004).
E, os benefícios indeferidos são aqueles em que os dados são insuficientes
para os analistas do INSS, por algum motivo ou falta de alguns dados ou
documentação faltante.
3.1 CONCEDIDOS EM 2016 E 2017
De acordo com o Anuário Estatístico (2017, p.19-20) a Previdência Social em
2017 concedeu aproximadamente cinco milhões de benefícios e que se comparado
com o ano anterior de 2016 houve uma diminuição de 2,67%, com decréscimo de
3,31% nos benefícios urbanos e um acréscimo nos benefícios Rurais de 0,43%.
E, quanto aos benefícios concedidos para os requerentes urbanos atingiu
82,16% enquanto os concedidos aos requerentes da área rural somaram 17,84% do
total.
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Importante Destacar que os tipos de benefícios concedidos em maior número
foram para auxílio-doença previdenciário com 39,8%, aposentadoria por idade com
14,39% e o salário maternidade com 12,63% depende dos concedidos (BRASIL,
Anuário Estatístico, 2017, p.19-20).
A Previdência Social em 2017 concedeu aproximadamente (5,0) cinco milhões
de benefícios, dos quais 89,06% eram previdenciários, 6,52% assistenciais e 4,42%
acidentários.
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Ainda, em 2017, o valor monetário total dos benefícios atingiu a quantia de
R$ 6,8 bilhões de reais, O que representa um acréscimo de 2,14% se comparado ao
ano anterior de 2016, onde houve um aumento de 1,51% nos benefícios urbanos, e
nos benefícios Rurais 6,92%.
Nesse ano de 2017, os tipos de benefícios mais concedidos foram todas de
cunho previdenciário, ou seja, auxílio-doença com 40,32% de participação,
Aposentadoria por tempo de contribuição com 15,98% e aposentadoria por idade
com 11,75% (BRASIL, Anuário Estatístico, 2017).
Assim sendo, houve um aumento na participação dos valores dos benefícios
urbanos em 88,32% em 2016 enquanto em 2017 foi de 87,77% e, ainda, os benefícios
rurais passaram de 11,68% para 12,23% no período. No entanto, em dezembro de
2019, “o Instituto Nacional do Seguro Social negou quase 55% dos pedidos
requeridos. O percentual de negativas foi maior que a média dos últimos dez anos”.
(BRASIL, Anuário Estatístico. 2017, p.19-20).
Com uma fila virtual de quase 2 milhões de benefícios pendentes de análise,
sendo 1,2 milhão aguardando há mais de 45 dias, que é o prazo legal, o INSS tem
buscado formas de agilizar o andamento dos processos. Entre elas, a concessão
automática de benefícios pelo portal “Meu INSS” e o pagamento de bônus por
produtividade aos servidores (ANDRADE, 2020).
Segundo o INSS, os principais motivos que levam ao indeferimento são: tempo
de contribuição, carência (número mínimo de meses de recolhimento para ter direito),
a qualidade do segurado (continuidade das contribuições) e a qualidade do
dependente (ANDRADE, 2020).
3.2 BENEFÍCIOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE (ENTRE 2018 E 2020)
Entre janeiro e março de 2020, o INSS concedeu 1,08 milhão de benefícios que
recusou 1,2 milhão, sendo a primeira vez que os indeferimentos superaram as
concessões no primeiro trimestre em pelo menos 10 anos. Ainda, que no período
467

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

analisado quanto aos benefícios recusados, somente em 2016 já tinham passado a
marca de um milhão (1,01 milhão), mas no primeiro trimestre ocorreram 1,22 milhões
de concessões (CASTELANI, 2020).
Dessa forma se forem considerados os números dos primeiros trimestres de
2011 a 2020 ficou em média 846,1 mil de indeferimentos e de 1,19 milhão de
concessões e, para a Presidente do Instituto Brasileiro de direito previdenciário (IBDP)
Adriane Bramante, esses números confirmam que os requerentes da Previdência
estão sentindo na prática que as análise dos pedidos de benefícios estão mais
restritivas (CASTELANI, 2020).
Importante ressaltar, que esse aumento proporcional dos indeferimentos em
relação as concessões não significa uma melhora na análise dos processos que
chegam INSS e que erros resultam em mais pedidos negados e que isso ocorre pelos
excessos e desconhecimento das normas, o que acarretará no aumento nos
processos administrativos e judiciais contra o órgão (CASTELANI, 2020).
Já o INSS afirma que cumpre a lei e as normas internas e todos os
procedimentos relativos à análise de requerimentos são fundamentados na legislação
previdenciária e demais normatizações e que por isso não há motivo para falar em
excesso de rigor nas análises de pedidos (CASTELANI, 2020).
Assim, os benefícios concedidos e negados no primeiro trimestre (janeiro a
março) de 2018 a 2020, de acordo com o Boletim estatístico da Previdência Social
(BEPS), são os seguintes: em 2018 foram concedidos 1.221.022 e negados 915.929, já
em 2019 foram concedidos 1.109.451 e negados a quantidade de 847.817, e no ano
de 2020 foram concedidos 1.077.475 benefícios e negados 1.197.198 (CASTELANI,
2020).
4.ENTRAVES MAIS COMUNS COMETIDOS PELO INSS NA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS
Os erros comumente encontrados diante da Previdência Social referem-se a
períodos anteriores à 1994 porque foi nesse período que o sistema da Previdência
Social passou a contabilizar todas as contribuições, mesmo que por lei fosse
determinado, que a partir de julho de 2004 haveria a inversão do ônus probatório
(MUGNOL, 2011, p. 51).
Ou seja, a partir dessa data quem deve reunir todos os registros de contribuição
dos segurados é competência do INSS, mas, contudo, a demora que ocorrem pela
burocracia ainda existe, mas que não é esse é o único problema enfrentado pelos
segurados requerentes do INSS (MUGNOL, 2011, p. 51).
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Falhas no Cadastro Nacional de informações sociais (Cnis) que funciona com
o banco de dados sobre informações trabalhistas e que ocorre erros quando o
segurado trabalhou por algum período, mas o empregador não recolheu a sua
contribuição nesse caso, a carteira de trabalho do segurado poderá ser usada como
prova. (LORRAN, 2020).
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Falha no INSS onde o órgão deveria computar o período para fins de carência
do benefício de incapacidade, ou seja, o INSS não computa o tempo de benefício por
incapacidade, ou seja, o tempo em que o segurado recebeu auxílio-doença Instituto
não contabiliza esse tempo (LORRAN, 2020).
Importante ressaltar, que se deve haver sempre uma verificação do cálculo
efetuado pelo INSS, porque cada um dos benefícios possui regras peculiares que
devem serem analisadas separadamente (MUGNOL, 2011, p. 50).
Dessa Forma, tanto erros de cálculo assim como problemas na contabilização
dos cálculos e de tempo, prejudicam os beneficiários, e assim serão analisados os
problemas mais comuns que os beneficiários encontram diante do INSS, em seus
pedidos do benefício.
Outro fator na demora da concessão da aposentadoria se refere ao prazo
estipulado por lei para que o INSS conceda aposentadoria, que é de 45 dias que são
contados a partir do requerimento, sendo esse um dos erros mais comuns por parte
do INSS, se esse prazo não foi respeitado o órgão responsável deverá pagar os
valores atrasados, corrigidos monetariamente, segundo IGP-DI do período com base
no valor do benefício. Portanto, o segurado deve observar sobre os valores constantes
na carta de concessão do benefício, para ver se os valores estão corrigidos de acordo
com a lei (MUGNOL, 2011, p. 50).
A Lei nº 9.784/99, prevê em seu artigo 49, que “concluída a instrução de
processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir,
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada” (BRASIL, 1999).
Portanto, o prazo para a análise e a concessão ou o indeferimento deverá ser
no prazo máximo de 60 dias em caso de prorrogação.
Outro erro que ocorre é quanto ao protocolo, ou seja, o segurado dirige-se
para agendar o seu pedido de benefício e o protocolo não sai com a data de visita
que o mesmo fez na agência ou do contato telefônico, dessa forma não se contando
o prazo para concessão do benefício.
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Quando isso ocorre o segurado poderá perder mais de 30 (trinta) dias de
aposentadoria visto que o requerimento foi agendado apenas com a data do
agendamento e não na data da visita que o requerente fez ao órgão ou entrou em
contato telefônico com o mesmo.
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Dessa forma o INSS acaba ganhando mais um prazo para a concessão do
benefício é por isso deve o segurado ficar atento quanto a isso, devendo exigir que
a data do requerimento seja feita de imediato e não na data agendada (MUGNOL,
2011).
Conforme a lei 9.784/99, em seu artigo 49, prevê que:
De acordo com o art. 201, § 9º, da Constituição, com a redação
dada pela EC nº 20/98, "Para efeito de aposentadoria, é
assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,
hipótese em que os diversos regimes de previdência social se
compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos
em lei (IBRAHIM, p.123, 2015)
Em alguns casos do INSS desconsidera os registros em carteira do segurado
anteriores à 1994 que foi a época que o sistema foi informatizado, e dessa forma, o
segurado poderá ser obrigado a trabalhar mais tempo do que precisa para se
aposentar.
Nesse caso o contribuinte sem esses documentos para comprovar o tempo de
contribuição, o segurado deverá procurar empresas antigas tem que trabalhou para
conseguir documentos necessário, ou em outro caso, poderá ingressar na justiça com
requerimento para a contagem do referido período.
Quando trabalhador perde a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), poderá ter problemas para demonstrar o tempo de trabalho diante do INSS,
porque as contribuições anteriores à 1994 e que não estão no registro informatizado
do INSS, poderão serem consideradas pelo INSS como rasura (MUGNOL, 2011).
Dessa forma o trabalhador poderá procurar as antigas empresas em que
trabalhou para que efetuem os registros em ordem cronológica ver se a empresa
encerrou suas atividades ou segurado poderá contratar os sócios ou procurar a junta
comercial
Quanto ao recolhimento de contribuições individuais ou autônomos e que
foram efetuados anteriormente a informatização da Previdência Social, poderão não
serem reconhecidas pelo órgão, ou seja, seu contribuinte perdeu as suas guias de
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pagamento de um determinado período, esse período poderá ser excluído da
contagem do tempo (MUGNOL, 2011).
Nesse caso o contribuinte fora poderá requerer diante do INSS que o mesmo
faça a pesquisa no sistema para achar o pagamento para contribuição e se não for
encontrada poderá fazer um pedido desse seu direito judicialmente.
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Importante ressaltar que em atividades anteriores tidas como especiais foram
modificadas com a legislação, porém, o trabalhador efetivou atividades nesse período
em que eram consideradas especiais continua sendo beneficiado, mas pode ocorrer
que o INSS não considere essa atividade como especial.
Portanto, se não forem consideradas, o segurado comprovando esse período
trabalhado, deverá exigir a contagem pelo órgão esse não considerar poderá o
segurado pleitear judicialmente seus direitos.
Em alguns casos a Previdência recusa formulários antigos que comprovam
atividade especial do segurado, onde o órgão exige ao segurado para que o mesmo
trabalhe por mais tempo para poder se aposentar. Dessa forma se não for aceito por
ser considerado documento antigo é possível que o segurado ingresso com ação
judicial (MUGNOL, 2011).
Em alguns casos o INSS não considera atividade Rural como tempo porque o
requerente não possui documentos suficientes para essa comprovação dessa
atividade, mas é importante frisar que atividade Rural é comprovada com pelo menos
um documento por ano e que ser faltar algum documento de algum desse ano
(MUGNOL, 2011).
Nesse caso contribuinte poderá comprovar essa atividade rural com
depoimento de Testemunhas que é feita através de justificação administrativa ou
judicial.
Esse erro pode acontecer quando a autarquia previdenciária utiliza o fator
previdenciário para o cálculo do benefício que ocorreu anteriormente a mudança da
lei, fazendo com isso que o valor do benefício seja diminuído conforme a idade e o
tempo de contribuição, sendo importante a verificação da aplicação correta do fator
previdenciário (MUGNOL, 2011).
Em alguns casos quando o segurado recebe auxílio-acidente e essa
transformado em aposentadoria por invalidez devem ser somados os valores
recebidos pelo auxílio com as contribuições previdenciárias na base de cálculo dessa
aposentadoria e o INSS não costuma refazer o cálculo dessas contribuições o que
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gera prejuízo ao segurado e dessa forma o mesmo deverá ingressar com recurso
administrativo pedindo o recálculo da aposentadoria de caso não sejam considerados
valores corretos poderá também ingressar com pedido judicialmente (MUGNOL,
2011).
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5.CAMINHOS A SEGUIR QUANDO O BENEFICIO É NEGADO
De acordo com alguns especialistas em direito previdenciário, os mesmos
explicam que no momento em que o benefício é negado, o beneficiário terá duas
opções que é entrar com recurso administrativo diante do INSS ou ainda ingressar
com ação judicial.
No recurso administrativo são evitados custos judiciais, onde o pedido deverá
ser feito no próprio INSS, onde a pessoa interessada deverá de forma detalhada e no
prazo de 30 dias apresentar os motivos pelos quais o órgão deve aceitar o seu pedido
concedendo o seu benefício (ANDRADE, 2020).
Nesse caso os recursos são feitos de forma eletrônica onde deverá ser
agendado horário pelo número de telefone 135 ou ainda pelo Portal da Previdência,
que é um sistema eletrônico que permite que o segurado acompanha todas as etapas
dos processos de forma virtual sendo possível nele anexar outros documentos ao
recurso. E, a outra forma para reverter a situação de quem teve o benefício negado
é através de uma ação judicial com as ferramentas corretas que possibilitem uma
análise sobre a situação do segurado de forma rápida e segura (ANDRADE, 2020).
Dessa forma, o requerente deverá em seu pedido cumprir com todas as
exigências, e assim, o juiz dará uma sentença favorável ao mesmo na ação, onde o
requerente poderá receber o valor retroativo, ou seja, o valor devido desde a data
do pedido do benefício e que é uma vantagem que o recurso administrativo não
oferece (ANDRADE, 2020).
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Seguridade Social possui a função de prover uma fonte de renda quando
uma pessoa deixa de trabalhar ou está impossibilitada de exercer suas funções,
dentre outros. Trata-se de um benefício social imprescindível para o sustento de
diversas famílias brasileiras.
O órgão responsável pela arrecadação dos valores contribuídos é o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) o qual também realiza os cálculos da quantia a ser
paga e recebida por cada pessoa. Ocorre que, existem certos erros cometido por essa
instituição que diminuem ou impossibilitam a concessão dos benefícios
previdenciários.
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Tais equívocos, por vezes, não são conhecidos pelo público, e muitos menos
os caminhos que devem percorrer para solucioná-los. Por razão se fez necessária a
realização do presente estudo, cujos resultados serão apresentados a seguir.
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No decorrer desta pesquisa, foram analisados os principais erros realizados
pelo INSS e seus agentes, principalmente, no tocante a análise dos requisitos exigidos
para a concessão benefício. Concluiu-se que, devido a uma série de exigências
burocráticas e prazos demasiadamente longos que atrasam e, consequentemente,
criam filas gigantes de espera, prejudicando os beneficiários, financeiro e
moralmente.
Outro fator, é controvérsia jurídica criada a partir de leis que estão
desalinhadas com a realidade social ou mesmo alterações legislativas que geraram
muitas controvérsias em sua aplicação. Existem também erros de cálculo e de
aplicação de índices de correção que transforam o INSS em uma das instituições mais
injustas do Brasil.
Por fim, compreendeu-se que contornar essa situação, se faz necessária uma
completa readaptação do sistema e das leis a atual realidade social brasileira.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do “O conto da Aia”
publicado por Margareth Atwood. A apresentação de um futuro distópico baseado na
sociedade atual levanta discussões sobre a liberdade e direitos das mulheres. O aborto, a
sexualidade, o papel social da mulher e seus direitos são assuntos polêmicos, pois são
observados sob uma ótica conservadora, contrária à evolução tecnológica e científica
testemunhada a cada dia. A obra ocorre após um golpe sofrido nos Estados Unidos, por um
grupo fundamentalista cristão chamado “Filhos de Jacob” que chegou ao poder e suspendeu
a Constituição dos Estados Unidos, restringindo liberdades básicas como direitos físicos, o
direito de se comunicar e a liberdade de religião. Imaginar que os direitos adquiridos através
da luta das mulheres ao longo da história podem ser suspensos, suprimidos ou até mesmos
extintos mostram o quanto é importante defendê-los e lutar para conquistar ainda mais.
Também mostra que, como cidadãs, que as mulheres precisam ter o Estado como aliado, não
inimigo para garantir a efetivação dos direitos já conquistados, mesmo que isso signifique
afrontar conceitos ultrapassados enraizados na cultura, na política e na sociedade de um
modo geral.

Palavras-chave: Corpo, Margaret Atwood, Desigualdade de Gênero, O Conto da
Aia, direitos femininos, retrocessos.
Sumário: 1 Introdução. 2 Perda da identidade. 2.1 Perda da liberdade religiosa. 2.2 Aborto.
2.3 Liberdade de escolha com quem ter relações sexuais. 2.3.1 Relacionamentos
homoafetivos.2.4 Segundo a lei, a infertilidade é feminina. 2.5 Estupro. 2.5.1 Culpa pelo
estupro. 2.6 A extinção dos direitos fundamentais. 3 Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O Conto da Aia, escrito pela canadense Margaret Atwood em 1985, é um romance
distópico passado nos Estados Unidos num contexto preocupante: um grupo de
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fundamentalistas religiosos cristãos, intitulados “Filhos de Jacó”, derrubam o governo
democrático dos EUA e assumem o poder, criando a República de Gilead.
A distopia apresentada na obra O Conto da Aia permite que se faça uma comparação
entre a realidade do livro e a que vivemos do ponto de vista jurídico, especificamente com
relação aos direitos referentes às mulheres, que, na obra, são apenas objetos e não sujeito
de direitos a serviço do Estado totalitário de Gilead, que Olhe extingue os direitos das
mulheres, pois a culpa é inerente a elas, desde a história de Eva na Bíblia.
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Segundo Simone de Beauvoir (2016, p. 191), “Este mundo que sempre pertenceu aos
homens continua nas mãos deles; as instituições e os valores da civilização patriarcal
sobrevivem a si mesmo em grande parte”. O tratamento dado às mulheres não é fictício,
pois, desde os tempos antigos, as mulheres são tratadas como seres inferiores, por isso uma
análise jurídica da obra faz-se pertinente, já que o empoderamento feminino está sempre
presente em pautas de discussão.
A desigualdade de gênero existente em Gilead assemelha-se ao que é encontrado no
mundo inteiro, pois se trata de uma fiel descrição da opressão sistemática há tempos sofrida
pelas mulheres. Entender esse tema de diversos pontos de vista, além de ser enriquecedor, é
necessária para a construção de uma sociedade justa e igualitária, que por tantas vezes é
vista como utópica.
Dentro de algumas religiões, o corpo é compreendido como matéria, passando assim
a ser uma forte expressão e manifestação de aspectos do sujeito, relevantes socialmente. A
obra mostra outra ideia de corpo que parece desfazer o que está construído política e
socialmente.
A obra literária expressa a constante mudança nas relações sociais e na mentalidade
da sociedade com relação ao processo de modernização. Apesar de o avanço ter trazido
grandes possibilidades para as mulheres, ele se deu de forma lenta e ainda está muito longe
de ser finalizado. E, mesmo com as mudanças tecnológicas e sociais, a idealização de um
futuro socialmente igualitário entre os gêneros é praticamente inviável com uma sociedade
tão machista. Surge, então, a distopia como uma forma de expressar e evidenciar as falhas
do sistema social.
E, mesmo sendo uma distopia, O Conto da Aia, que foi escrito no século passado,
ainda se encontra muito atualizado, pois descreve uma sociedade fortalecida cada vez mais
em pensamentos e ensinamentos muito antigos e opressivos que infelizmente ainda
encontram-se muito existentes na sociedade atual. Chega a ser assustador saber que, apesar
de ser um mundo ficcional, assemelha-se com a nossa história.
A proposta deste artigo é analisar as relações entre a obra O Conto da Aia, de
Margaret Atwood, e as possíveis reflexões que se pode fazer sobre a questão dos direitos
humanos, especialmente os direitos das mulheres, avanços e retrocessos ao longo da história,
além de distinguir quais as violações de direitos identificados na obra literária.
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Como o principal objetivo de Gilead era criar um mundo baseando-se na
interpretação distorcida na Bíblia, o novo governo queria que esse novo mundo tivesse
conceitos e padronizações diferentes da sociedade antiga, criando assim denominações
diferentes e funções para cada cidadã(o) em que os papéis são definidos pelo gênero.
Seria uma sociedade em que as mulheres são despersonificadas e perdem o direito
ao próprio nome, tornando-se apenas objetos. As Aias passaram a ser designadas pelos
nomes dos comandantes, ou seja, o nome “Offred” significa que é “de Fred” literalmente.
Meu nome não é Offred, tenho outro nome que ninguém usa porque
é proibido. Digo a mim mesma que isso não tem importância, seu
nome é como o número de seu telefone, útil apenas para os outros;
mas o que digo a mim mesma está errado, tem importância sim.
Mantenho o conhecimento desse nome como algo escondido, algum
tesouro que voltarei para escavar e buscar, algum dia ( ATWOOD,
2017, p. 103).
Além de ser terminantemente proibido ter um nome próprio, elas não podem, em
nenhum momento, citar o seu nome antigo, pois é considerado crime. São induzidas até
mesmo a esquecer aqueles nomes, já que nunca mais terão novamente aquela vida. Elas
deixam de ter identidade própria, pertencem a Gilead e aos seus comandantes, seu nome
antigo representa uma vida que não existe mais e que deve ser esquecida para que consigam
servir adequadamente ao propósito de Gilead.
O fato de se lembrarem dos seus nomes é o que as mantêm com um pouco de
sanidade, é o que faz com que elas suportem toda essa loucura para que possam lembrar
quem são e o que já foram e o quanto têm importância a identidade que possuíam.
A identidade é um dos aspectos mais importantes de um indivíduo, possuindo
características distintas, as quais nos diferenciam dos outros e estão relacionadas à nossa
história de vida pessoal. E, com a perda dela, facilita na objetificação, além de trazer uma
desvinculação com o passado.

2.1 PERDA DA LIBERDADE RELIGIOSA
Depois que o Estado Democrático dos EUA é destituído do Poder e cede lugar a um
Estado Totalitário Religioso, as ações do governo são pautadas na Bíblia ou em uma versão
distorcida desta feita pelos “Filhos de Jacó”, usando a desculpa de que querem consertar o
mundo que está corrompido pelo pecado e corrupção dos valores cristãos. Uma das
primeiras garantias retiradas é a liberdade religiosa, tornando aqueles que não se convertiam
à religião instituída pelo novo governo de Gilead, inimigos do Estado, sendo estes são
condenados à pena de morte.
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Tudo é baseado na Bíblia, incluindo os nomes dos agentes públicos, como os Anjos
e os Guardiões da Fé, e os mercados denominados por “Pães e Peixes” e “Escritos da Alma”
eram identificados por desenhos, já que também era proibida a leitura e a escrita às
mulheres.
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A partir do momento que foi decretado crime ser de outra religião, o Estado deixou
de ser laico, perdendo sua liberdade religiosa que é um direito humano fundamental, que
deve ser garantido pelo Estado. Somente um Estado laico pode resguardar o respeito e a
igualdade entre toda e qualquer religião, sem privilegiar algumas ou depreciar outras. Mas,
para os fundadores de Gilead, é uma afronta seguir outras religiões, pois se não fosse
somente uma religião una, não teria como comandar um país e impor suas normas.
Vamos igreja, como de hábito, e olhamos as sepulturas. Depois
vamos ao muro. Só dois pendurados nele hoje: um católico, porém
não um padre, com um cartaz com uma cruz de cabeça para baixo, e
alguma outra seita que não conheço. O corpo identificado apenas
com um J, em vermelho. Isso significa que não são judeus, pois
estariam de identificados com uma estrela amarela [...]. Seja lá o que
significasse não importava mais, estava morto do mesmo jeito.
(ATWOOD, 2017, p. 238-239)
Depois que a religião formada pelos “Filhos de Jacó” chegou ao poder, eliminou e
perseguiu todas as outras religiões que tinham dentro do Estado e executou seus adeptos,
colocando-os expostos no muro como forma de alerta aos demais.
Há três novos corpos no muro. Um é de um padre, ainda vestindo a
batina preta. A batina foi posta nele para o julgamento, embora
tenham desistido de usá-las há anos, quando as guerras entre as
seitas começaram. (ATWOOD, 2017, p. 55)
E por Gilead ser baseado em interpretações distorcidas da Bíblia, todos aqueles que
tinham amplo conhecimento sobre a mesma foram executados, pois, para eles,
conhecimento é Poder. Às mulheres não era permitido nem mesmo a leitura da Bíblia, Antes
da Cerimônia, as passagens bíblicas eram lidas pelos comandantes que, após a leitura, iam
copular com as aias para que estas engravidassem.
2.2 ABORTO
Com o país sofrendo uma grave crise de natalidade, os “Filhos de Jacó” utilizavam
deste argumento para alterarem algumas leis antes mesmo de tomarem o poder. Tentando
controlar essa taxa, as primeiras coisas proibidas foram os abortos e a utilização de qualquer
meio que posso fazer com que uma gravidez seja interrompida. Os métodos
anticoncepcionais também foram questionados, e a mulher não tinha direito a exercer a sua
liberdade em relação ao seu próprio corpo.
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A Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento, que foi feita em 1994,
estabeleceu um programa de ação que incluiu nos direitos humanos a categoria de direitos
reprodutivos, e já foi reconhecido em diversos tratados internacionais, incluindo o direito à
escolha livre e responsável do número de filhos e tomar decisões sobre a reprodução, livre
de discriminação, coerção ou violência.
Depois que a República de Gilead foi fundada, foi proibida terminantemente
qualquer conduta que levasse ao aborto, e até mesmo aqueles que o faziam, quando era
legalizado, foram condenados à morte. Isso valia para a mulher que abortasse, para
enfermeiros (as) e médicos (as) que as auxiliassem a interromper a gravidez.
Cada um tem um cartaz pendurado ao pescoço para mostrar por que
foi executado: um desenho de um feto humano. Eles eram médicos,
na época, no tempo de antes, quando coisas desse tipo eram legais.
Fazedores de anjos costumavam chamá-los: ou será que isso era
alguma outra coisa? ( ATWOOD, 2017, p. 45)
E, mesmo não praticando mais os abortos, ainda assim os médicos eram mortos, pois
o Estado de Gilead punia-os pelo que tinham feito antes das próprias leis de Gilead estarem
em vigor. O Direito retroagia para prejudicar aqueles que tivessem realizado qualquer aborto,
independente de, à época da realização do procedimento abortivo, ser este legalizado ou
não, isso não importava para os comandantes de Gilead. Após a execução, os aborteiros
eram expostos no muro para que servissem de exemplo para todos aqueles que pensassem
em violar um dos direitos mais sagrados do ser humano: o direito à vida de um feto.
A gravidez era vista como obrigação para as mulheres, principalmente para as poucas
mulheres férteis que se tornaram aias. Uma frase que é usada na Bíblia por Raquel “Dá-me
filhos, ou se não eu morro” (Gênesis, 30: 1-3) é bastante utilizada pelas Aias no livro, pois,
para elas, a frase tem dois sentidos: se não gerassem filhos, a morte não seria apenas no
sentido literal, mas também uma morte real, já que esse é o destino das aias inférteis. Depois
de passarem por três comandantes e não conseguirem engravidar, estas aias eram tidas
como não mulheres e enviadas para limpar lixo tóxico sem o uso de equipamentos, levandoas a uma morte lenta e dolorosa.

2.3 LIBERDADE DE ESCOLHA COM QUEM TER RELAÇÕES SEXUAIS
Na República totalitária de Gilead, nenhuma pessoa pode escolher com quem manter
relações sexuais, pois todos deveriam seguir os padrões de uma sociedade tradicional e
muito antiga em que todos os casamentos são arranjados e escolhidos para formar alianças,
adicionar status ou aumentar o poder do indivíduo.
Além da liberdade sexual que é atingida diretamente, não existe a liberdade para
escolher um parceiro, pois as mulheres casadas não podem escolher seus maridos, é o Estado
que se encarrega de escolher e definir quem merece um casamento de acordo com seu
status perante Gilead.
480

www.conteudojuridico.com.br
No livro vemos exemplos disso com a Econoesposas, que são pessoas que não se
encaixam na sociedade, porém não têm nenhum cargo e não fizeram nada fora da lei. Essas
pessoas são dadas aos olhos e agentes como esposas para demostrar o agradecimento pelo
bom serviço, isto é, para o governo, são apenas objetos. Assim, como as próprias esposas
dos comandantes que são escolhidas entre mulheres jovens, filhas de outros comandantes
ou de pessoas que tivessem um status político ou econômico em Gilead, os pais eram os
responsáveis por escolher com quem suas filhas casariam e, para isso, utilizavam-se dos
serviços das tias que os auxiliavam a escolher os melhores maridos.
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2.3.1 RELACIONAMENTOS HOMOAFETIVOS
É indispensável que a sexualidade integra uma condição humana. É descabido
continuar pensando a sexualidade com preconceitos, isto é, pré-conceitos, conceitos fixados
pelo conservadorismo do passado e engessados para o presente e o futuro.
Segundo o livro de Margaret Atwood, as relações homoafetivas eram consideradas
um crime grave e não eram permitidas em Gilead.

Os outros dois têm cartazes púrpura pendurados ao redor do
pescoço: Traição por falsidade de gênero. Seus corpos ainda estão
vestidos com os uniformes dos guardiões. Foram apanhados juntos,
devem ter sido, mais onde? Numa caserna, num chuveiro? É difícil
dizer. ? (ATWOOD, 2017, p. 55).
Em Gilead, homens e mulheres homossexuais são considerados traidores de gêneros
e são executados, pois ser homossexual é pecado mortal e um crime perante o Estado. Em
momento algum é considerado o amor ou qualquer tipo de sentimento entre duas pessoas
do mesmo gênero que se amam. Segundo os comandantes de Gilead, dois iguais não
procriam, além de serem contra as leis da natureza, é contra a manutenção da própria
espécie.
O tratamento destinado a homossexuais em Gilead não é muito diferente do que
acontece até hoje em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, em que ser homossexual é
sofrer preconceito, ser discriminado constantemente, sofrer violência física como
espancamentos, estupro corretivo (no caso das lésbicas), lesão corporal, além da violência
psicológica como a exclusão social, a discriminação pela própria família, que sente vergonha
de ter um filho gay/lésbica e culmina com a violência que é a morte, simplesmente por ter
uma orientação sexual diferente da heterossexual. Em Gilead ser homossexual é uma violação
grave, que termina com a morte e a exposição no muro, no Brasil ser homossexual é ter seus
direitos constantemente violados pela família, sociedade e o próprio Estado.

2.4 SEGUNDO A LEI, INFERTILIDADE É FEMININA
A crise de infertilidade em Gilead foi gerada por anos e anos de poluição e
contaminação radioativa na atmosfera, visto que o ar se torna demasiadamente poluído,
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assim como a água, fazendo com que os corpos humanos diminuam a sua capacidade de
reproduzir.
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A infertilidade sempre está relacionada à mulher, ela torna-se a culpada pelo fato de
a sociedade perder os herdeiros, usando argumentos de uso indiscriminado de métodos
contraceptivos pelas mulheres. As mulheres são culpadas e julgadas por não poder ou querer
ter filhos. Os homens, por outro lado, apesar de também serem estéreis, não assumem de
forma nenhuma a incapacidade de reproduzirem.
A sociedade é pautada nas leis do Antigo Testamento da Bíblia, por isso a importância
de ter filhos. Gilead divide as mulheres pelas funções que elas exercem: as esposas são as
mulheres dos comandantes, estão sempre ao lado deles e dão as ordens na casa, as Marthas
são responsáveis pela limpeza, cuidados gerais com a casa e cozinha, as aias são mulheres
férteis que são utilizadas como “úteros ambulantes” para procriaram e as tias são as
responsáveis por ensinar as aias a serem submissas e servas fiéis a Gilead.
Às mulheres eram impostas a necessidade de gerar um filho como se essa fosse a
instância máxima da realização na vida de uma mulher. A infertilidade era vista como
fracasso, a impossibilidade de gerar uma criança faziam-nas se sentirem inferiores por não
conseguirem gerar filhos a Gilead, não conseguiam produzir os tão sonhados herdeiros para
os comandantes e, por isso, as aias faziam-se necessárias.
Os comandantes são os homens mais poderosos de Gilead, a maioria deles é velho e
são estéreis, mas a esterilidade masculina não existe segundo a lei.
A maioria desses velhos não conseguiu mais ter ereção e ejacular- Ou
são estéreis.Eu quase engasgo de espanto: ele disse uma palavra
proibida. Estéril. Isso é uma coisa que não existe mais, um homem
estéril não existe, não oficialmente. Existem apenas mulheres que são
fecundadas e mulheres que são estéreis, essa é a lei (ATWOOD, 2017,
p. 75).
Todos têm o conhecimento disso, só que não podem falar. Até mesmo a palavra estéril
é proibida. A lei é clara, não se pode falar de uma coisa que oficialmente não existe, homens
estéreis não existem, afinal, a esterilidade é “privilégio” feminino.
Em uma passagem do livro, a própria Esposa do comandante diz “– Talvez ele não
possa” (ATWOOD, 2017 p. 243). Isso mostra claramente que, mesmo se submetendo à
cerimônia todos os meses, a gravidez não acontece com Offred, porque, assim como os dois
comandantes anteriores, Fred também é estéril, até Serena Joy, sua esposa sabe disso, que o
motivo dela e de outras aias não engravidarem é a esterilidade do comandante.
O poder é mais importante do que a reprodução; os homens, mesmo sendo inférteis
(embora Gilead não reconheça a esterilidade masculina), não perdem seu status social e
poder, já as mulheres consideradas inférteis ou dissidentes do sistema são enviadas às
colônias para realizarem trabalhos forçados.
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2.5 ESTUPRO
As mulheres que ainda são férteis foram escravizadas e transformadas em “úteros
ambulantes”, as Aias servem ao propósito de gerarem os filhos dos comandantes de Gilead,
visto que as esposas não são férteis e não podem dar-lhes herdeiros.
Embora este ato seja “condenado” na república de Gilead, eles praticavam
mensalmente uma espécie de cerimônia onde as Aias eram estupradas e usavam um
versículo da Bíblia para justificar tal ato.
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Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua
irmã. Por isso disse a Jacó: "Dê-me filhos ou morrerei! "
Jacó ficou irritado e disse: "Por acaso estou no lugar de Deus, que a
impediu de ter filhos?". Então ela respondeu: "Aqui está Bila, minha
serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por
meio dela eu também possa formar família" (Gênesis 30:1-3)
Essa é toda a premissa das castas das Aias, é como os comandantes usam a
justificativa bíblica para existência das Aias, que, além de passarem por abusos mensalmente,
são obrigadas a gerar, carregar uma criança em seu ventre e, no final, entregá-la para o
comandante e a esposa, pois as crianças geradas pela aia pertencem ao comandante de
Gilead.
No capítulo XVI do livro, Offred descreve a cerimônia:
A Cerimônia se desenrola como de hábito. Deito-me de barriga para
cima, completamente vestida exceto pelos amplos calções de
algodão. [...] Não há calor neste quarto. Acima de mim, em direção à
cabeceira da cama, Serena Joy está posicionada, estendida. Suas
pernas estão abertas, deito-me entre elas, minha cabeça sobre seu
estômago, seu osso púbico sob a base de meu crânio, suas coxas
uma de cada lado de mim. Ela também está completamente vestida.
Meus braços estão levantados; ela segura minhas mãos, cada uma
das minhas numa das dela. Isso deveria significar que somos uma
mesma carne, um mesmo ser. O que realmente significa é que ela
está no controle do processo e portanto do produto. Se houver
algum. Os anéis de sua mão esquerda se enterram em meus dedos.
Pode ser ou não vingança. Minha saia vermelha é puxada para cima
até minha cintura, mas não acima disso. Abaixo dela o Comandante
está fodendo. O que ele está fodendo é a parte inferior de meu
corpo. Não digo fazendo amor, porque não é o que ele está fazendo.
Copular também seria inadequado porque teria como pressuposto
duas pessoas e apenas uma está envolvida. Tampouco estupro
descreve o ato: nada está acontecendo aqui que eu não tenha
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concordado formalmente em fazer. Não havia muita escolha, mas
havia alguma, e isso foi o que escolhi. (ATWOOD, 2017, p. 115)
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Conseguimos observar o corpo da Aia sendo transformado em um objeto. Um corpo
que sente a rejeição pelo ato sexual, uma violação não só do corpo, mas da decência, dos
sentimentos, ao mesmo tempo em que é colocado um ideal político. Apesar da descrição da
cerimônia ser de um estupro, não é considerado como se fosse porque, quando uma mulher
se torna aia, já sabe o que vai acontecer com ela, qual a função dela perante o Estado de
Gilead e se presume que ela tenha dado o consentimento para que isto aconteça.
No entanto, a outra opção para as mulheres férteis, caso elas não queiram se tornar
aias, é se tornarem uma não-mulher e limpar lixo tóxico nas colônias, sem nenhuma espécie
de proteção, para que, no prazo de até dois anos, pereça vítima de câncer, com dores terríveis
pelo corpo, levando as mulheres a uma morte lenta e dolorosa por não se submeterem ao
jugo de Gilead.
Essas cerimônias, onde os comandantes estupram as Aias acontecem mensalmente
até que as aias engravidem. Depois do nascimento da criança, a aia permanecerá com a
família durante o prazo de seis meses, enquanto amamenta, depois é enviada a outro
comandante para tentar novamente engravidar. O machismo presente em Gilead descreve
esse ato como um privilégio para as aias, pois estão trabalhando para o futuro da
humanidade.

2.5.1 CULPA PELO ESTUPRO
Janine está em uma roda fazendo confissões com as outras aias no Centro Vermelho
e, logo após falar do estupro coletivo que sofreu quando tinha catorze anos, uma das tias
questiona de quem foi a culpa, e as aias induzidas pela tia respondem apontando para Janine
que a culpa foi dela pelo que aconteceu.
É Janine, contando como foi currada por uma gangue aos catorze
anos e fez um aborto. Ela contou a mesma história na semana
passada. Parecia quase orgulhosa do ocorrido, enquanto o relatava.
É possível que nem sequer seja verdade. Durante o testemunho é
mais seguro inventar coisas do que dizer que você não tem nada a
revelar. Mas sendo Janine, é provável que seja mais ou menos
verdade.
Mas de que foi a culpa?, diz Tia Helena, levantando um dedo roliço.

Dela, foi dela, foi dela, foi dela, entoamos em uníssono.
Quem os seduziu? Tia Helena sorri radiante, satisfeita conosco.
Ela seduziu. Ela seduziu. Ela seduziu.
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Por que Deus permitiu que uma coisa tão terrível acontecesse?
Para lhe ensinar uma lição. Para lhe ensinar uma lição. Para lhe ensinar
uma lição. (ATWOOD, 2017, p.88)
Essa culpabilização da vítima chama-se cultura do estupro, que leva a uma
objetificação sexual das mulheres, a negação dos estupros, a normalização de
comportamentos violentos no sexo.
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Essa cultura mostra que a sociedade vê esses tipos de comportamentos sexuais
violentos e indesejáveis como“normais”, sempre buscando uma justificativa para as ações dos
agressores, enquanto continuam responsabilizando as vítimas pela violência que sofreram,
questionando-se seu comportamento, sua roupa, ou se falou alguma coisa que abriria
possibilidade para isso.
É importante lembrar que a pessoa que foi estuprada não é a responsável pelo que
lhe aconteceu, de forma alguma.O único responsável por causar o estupro é o estuprador. A
culpa é inteiramente dele, que não vê a mulher como um ser humano, mas apenas como
um corpo disponível para a obtenção do prazer sexual masculino.

2.6 A EXTINÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
“Foi depois da catástrofe, quando mataram a tiros o presidente e metralharam o
Congresso, e o exército declarou um estado de emergência. Na época, atribuíram a culpa
aos fanáticos islâmicos.” (ATWOOD, 2017, p. 208). Assim os Estados Unidos tornavam-se a
República de Gilead, com o propósito de retornar aos valores tradicionais. Para isso,
suspenderam a Constituição, sob o pretexto de que seria temporário, e qualquer resistência
foi combatida com o uso da força.
Com a suspensão da Constituição, a nova Carta Magna passou a ser a Bíblia, aplicada
totalmente em sentido literal. Os direitos fundamentais, como a dignidade, a honra, a
liberdade e a propriedade, deixaram de existir, restringindo a existência das mulheres apenas
à sua função reprodutiva, isso fica evidente quando Offred fica emocionada quando escuta
um cumprimento tão comum como “Oi” vindo do Comandante.
Um direito fundamental, para nós tão simples, como o direito ao lazer, é motivo de
sentimentos muitos intensos por parte de Offred. Observando a ação de ler, como uma forma
de lazer, essas foram as palavras de Offred ao ver uma revista feminina:
Olhando fixamente para a revista, enquanto ele a levantava e
balançava diante de mim como uma isca para peixe, eu a quis. Quis
a revista com uma força que fez doerem as pontas de meus dedos.
Ao mesmo tempo vi esse meu desejo intenso como algo trivial e
absurda, porque outrora havia menosprezado e considerado essas
revistas muito levianamente.” (ATWOOD, 2017, p. 187).
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O lazer permite a construção do ser social, daquele que se afasta do ambiente ou
atividade laboral para o crescimento pessoal e vida em comunidade, além de ser um
indicativo para a satisfação do direito à dignidade. Nota-se que o Estado, na obra de Atwood,
não enxerga as mulheres como seres humanos que necessitam de lazer para o seu
crescimento pessoal, pois elas são vistas mais como objetos do que pessoas.
Outro direito fundamental extinto foi o direito à liberdade. As mulheres, na República
de Gilead, não tinham permissão, por exemplo, para trafegar onde quisessem. Seus passos
eram constantemente vigiados. Existiam postos de controle que monitoravam a entrada e a
saída de todos, de modo que se poderia acompanhar a trajetória de alguém. As Aias, por
exemplo, só podiam ir a determinados lugares, com trajetórias estabelecidas e sempre
acompanhadas. “Não tínhamos permissão para sair, exceto para caminhadas, duas vezes por
dia, duas a duas...” (ATWOOD, 2017, p.12). Essa era a liberdade que as aias tinham. Este
cenário de coerção e vigilância constante nos coloca diante do contexto no qual se
estabeleceram as relações de poder na sociedade Gilead.
No “O Conto da Aia”, observa-se que o papel social da mulher é extremamente bem
definido, estando elas inclusive separadas em castas: as Aias, as Martas, as Esposas e as Tias.
Na obra, as mulheres não têm qualquer espaço na esfera pública, sequer poderiam ter um
emprego, elas existiam apenas na esfera privada, dentro de casa, como é possível ler no
seguinte trecho:
É estranho, agora, pensar em ter um trabalho. Trabalho. É uma
palavra engraçada. Isso é trabalho para homem. Já fez o trabalho,
diziam para crianças quando estavam sendo ensinadas a usar o
banheiro. Ou cachorros: ele fez o trabalho no tapete. Você devia bater
neles com um jornal enrolado, minha mãe dizia. Lembro-me de
quando havia jornais, embora nunca tenha tido um cachorro, só
gatos. O Livro de Job, a Bíblia, o livro do trabalho de Deus. Todas
aquelas mulheres tendo emprego fazendo seu trabalho: difícil de
imaginar, agora, mas milhares delas tinham empregos, milhões. Era
considerado uma coisa normal. Agora é como lembrar dinheiro em
papel-moeda, quando eles ainda tinham isso. Minha mãe guardou
algumas notas, coladas em seu livro de lembranças, junto com as
fotos antigas. Naquele tempo já era obsoleto, não se podia comprar
nada com ele. (ATWOOD, 2017, p. 207).
Com a perda de um dos principais direitos conquistados pelas mulheres, os únicos
cargos que exerciam agora eram de Esposas e empregadas, ou qualquer outro que seja
direcionado para casa, sendo assim a única coisa que restou foi cuidar da casa como as
mulheres faziam antigamente. Acreditavam que o trabalho era uma responsabilidade
exclusiva dos homens, por isso que os mesmos eram encarregados pelo sustento da casa.
A análise de alguns direitos fundamentais extintos pela República de Gilead
demonstra a importância desses direitos na nossa realidade. São eles que garantem às
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mulheres a sua autonomia. Se com esses direitos à luta já é árdua, sem eles sequer existiria
luta.
3 CONCLUSÃO
Após a análise de diversos pontos da obra, conclui-se que o Conto da Aia, mesmo
sendo uma distopia, é uma demonstração crua do que as mulheres passam desde o princípio,
e mostra a importância da ficção ao ajudar as pessoas enxergarem a o mundo como ele é
muitas vezes cruel e desumano.
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Segundo estudo, é notório que se perceba que a sociedade de hoje ainda possui os
aspectos sociais e culturais do sistema patriarcal, pois muitas vezes os corpos das mulheres
são objetivados e sofrem algum tipo de violação dos cidadãos todos os dias e vistos como
um comportamento correto. Apesar de muitas conquistas, a imagem feminina ainda é vítima
de abusos de longa data. Está à mercê dos homens, que dizem como as mulheres devem se
vestir, se comportar, que empregos devem ter, que posições trabalhistas ocupar, se devem
ou não serem mães e quando isso deve acontecer. Quando assediadas ou estupradas a culpa
é delas porque não se comportaram de forma adequada e seduziram os homens.
Outro aspecto claramente colocado no livro é o controle do corpo feminino através
da padronização das castas dividindo as mulheres em: esposas, tia, marthas e aias. Os corpos
destas eram utilizados para a reprodução, e também para identificação de controle
populacional. No Brasil, também é possível analisar as tentativas de controle do corpo das
mulheres, através da cultura do estupro, do impedimento do aborto legal e seguro e a
criminalização da mulher que comete o aborto, da falta de informação sobre sexo seguro e
dos métodos contraceptivos nas classes sociais mais pobres.
Observa-se também na obra que as mulheres são apenas objetos do Estado e por
isso não tem direitos, por exemplo o direito ao trabalho, à liberdade e ao lazer. A falta deles
deixam as mulheres o mais longe possível de ter uma existência digna. Tal existência, hoje,
existe graças às muitas lutas das mulheres ao longo do tempo e é constante alvo de
conservadores, que assim como os fundamentalistas religiosos da obra, enxergam as
mulheres como simples corpos com propósito reprodutivo.
Muito espanta as pessoas quando uma mulher não aceita ser diminuída ou
menosprezada, mas a obra de Atwood, mesmo distópica, mostra porque é tão importante
uma mulher se posicionar quando se depara com alguma injustiça. Da noite para o dia, os
direitos conquistados com tanto esforço podem ser exterminados por aqueles que se sentem
ameaçados por algo tão natural: a força feminina.
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RESUMO: A Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) tem como objetivo
tornar crime, uma série de condutas por parte, por exemplo, de policiais, juízes e
promotores. A presente norma passou a prever punição de multa ou até mesmo
prisão para condutas como negar habeas corpus quando manifestamente cabível
(um a quatro anos de prisão, mais multa) e negar o acesso aos autos do processo ao
interessado ou seu defensor (seis meses a dois anos de prisão, mais multa). Além de
penas de prisão e multa, diversos pontos preveem ainda sanções administrativas,
como a perda ou afastamento do cargo, e cíveis, como indenização. Para incorrer em
crime, a lei prevê que as condutas sejam praticadas com a finalidade de beneficiar a
si mesmo ou a terceiro, ou com o objetivo de prejudicar alguém, ou ainda “por mero
capricho ou satisfação pessoal”. Diante disso, esse estudo tem como finalidade
discorrer a respeito das inovações da Lei de Abuso de Autoridade e trazer a discussão
sobre a sua eficácia e o impacto causado pela sua promulgação aos servidores
públicos e as autoridades. Como procedimento metodológico, foi utilizado a
metodologia dedutiva, visto que será embasada nas ideias apresentadas com o
procedimento de pesquisa bibliográfica documental.
Palavras-chave: Autoridade. Abuso. Impacto. Legislação brasileira.
ABSTRACT: The Law on Abuse of Authority (Law No. 13.869 / 2019) aims to make a
series of conduct on the part of, for example, police, judges and prosecutors a crime.
This rule now provides for punishment of a fine or even imprisonment for conduct
such as denying habeas corpus when clearly applicable (one to four years in prison,
plus a fine) and denying access to the case file to the interested party or its defender
(six months from now). two years in prison, plus fine). In addition to prison sentences
and a fine, several points also provide for administrative sanctions, such as loss or
removal from office, and civil, as compensation. To incur a crime, the law stipulates
that the conduct is carried out with the purpose of benefiting oneself or a third party,
or with the objective of harming someone, or even “by mere caprice or personal
satisfaction”. Therefore, this study aims to discuss the innovations of the Law of Abuse
of Authority and bring the discussion about its effectiveness and the impact caused
by its promulgation to public servants and the authorities. As a methodological
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procedure, the deductive methodology was used, since it will be based on the ideas
presented with the documentary bibliographic research procedure.
Keywords: Authority. Abuse. Impact. Brazilian legislation.
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INTRODUÇÃO
Em 2017 surgiu no cenário jurídico o Projeto de Lei nº 7.596 que tinha como
foco regulamentar o abuso de autoridade. Desde o seu surgimento já fora motivo de
inúmeros debates por parte da área política, jurídica e social. De todo modo, esse
projeto foi transformado em Lei.
Em 2019 foi editada, com base no projeto de lei acima citado, a Lei nº 13.869,
que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O texto especifica condutas que
devem ser consideradas abuso de autoridade e prevê punições. O objetivo é punir o
responsável pelas violações (PEREIRA, 2020).
Dentre as novidades trazidas por essa norma, está a determinação de que sejam
consideradas crime as interceptações telefônicas e as quebras de segredo de Justiça
sem autorização judicial. Para tornar as condutas criminosas, é necessário que o ato
seja praticado com a finalidade de prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a
outra pessoa ou que seja motivado por satisfação pessoal ou capricho (ANGELO,
2020).
Desde que fora promulgada, esta Lei foi amplamente discutida, tendo
posicionamentos contrários e favoráveis a respeito do seu texto. Para uns considerase alguns artigos inconstitucionais; para outros essa lei traz o rigor necessário para
que ações dos órgãos públicos sejam corretos e eficazes, evitando um
comportamento inadequado e para além de sua limitação.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo discorrer a respeito dos
impactos que a Lei de Abuso de Autoridade trouxe para a seara jurídica, política e
social. Com isso, avaliam-se quais foram as suas inovações, a mudança no Direito
Penal e Processual Penal e de que forma as suas medidas afetaram as autoridades.
Desse modo, procura-se no decorrer do trabalho responder: qual a eficácia e as
consequências que ocorrem devido a entrada em vigor da Lei do Abuso de
Autoridade?
Insta salientar que não é foco dessa pesquisa sanar todos os pontos normativos
e as consequências da respectiva norma, haja vista que ela só começou a entrar em
vigor em Fevereiro de 2020, portanto ainda não há como medir o seu real impacto
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na prática. O que se busca é analisar essa lei e apresentar os pontos que podem ser
importantes no exercício laboral das autoridades desde a sua entrada em vigor.
Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão de literatura, constituído de
estudo bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de
leituras das leis, da Constituição Federal, de revistas jurídicas, de livros e artigos
vinculados à análise das consequências da nova lei de abuso de autoridade e de
outras doutrinas disponíveis relacionadas ao tema.
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A presente pesquisa foi realizada mediante o levantamento de documentos.
Assim, a coleta de dados é resultado de uma busca feita em bases de dados, tais
como: Scielo; Google, dentre outros, entre os dias 01 a 18 de outubro de 2020.
1 ABUSO DE AUTORIDADE: ASPECTOS GERAIS
Para entender o que seja um “abuso de autoridade” é importante que se faça
uma análise sobre o significado de autoridade, ou poder, que no caso presente
podem ser utilizados como sinônimos. Feito essa observação, nas linhas abaixo serão
descritos, de modo geral, os conceitos sobre abuso de poder e seu processo
histórico.
Segundo explica Lima; Molossi (2020) o termo poder significaria a força, seja
ela física ou mental, e que tem a capacidade de influenciar ou em alguns casos,
comandar, por meio da força ou da moral, da dialética.
Esse termo, na concepção do filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) se
remete a um elemento que é independente do Estado ou até mesmo do homem
sobre sim mesmo, “já que o homem é apenas um objeto de transmissão de ideias,
poder tem sua maior expressividade no meio das ideias, dessa forma, retificando o
homem como sujeito em um Estado o poder dá credito ao homem” (FOUCAULT,
1972 apud LIMA; MOLOSSI, 2020, p. 02).
Para o filósofo francês, o poder não é feito por meio das relações homemestado, pelo contrário, é o próprio criador delas. Com isso, acredita-se que existam
“teias de poder” ao qual há uma ramificação do mesmo, contrário à ideia de poder
concentrado em uma figura líder ou de um Estado. É nessas “teias” que se situa e se
origina o homem como elemento transmissor e usuário desse poder, assim, o poder
não pode ser possuído, apenas utilizado (MOREIRA FILHO, 2012).
Por outro lado, a pensadora alemã Hannah Arendt (1906-1975) entende que o
poder está diretamente ligado à política. Essa pensadora analisa o poder como uma
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maneira de consenso social que afunila e credita o Estado ou um líder, se
aproximando na realidade social encontrada atualmente.
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Nota-se até aqui que o poder possui duas vertentes, a de independência e
dependência a um único líder ou Estado. Essa última é a que mais se aproxima do
modelo adotado no Brasil, ao qual, se possui um líder e demais subordinados, em
especial na esfera política.
Na história da humanidade, vários são os exemplos de nações que tiveram
ferrenhas disputas de poder, e principalmente o seu abuso. Cita-se como exemplo, a
denominada Revolução Francesa. Como explicam Cogan; Silva (2019), entre os anos
1789 e 1799 a França se viu contra sua própria população devido ao abuso de regalias
e benefícios que a corte e nobres detinham, em contraponto ao restante da
população que vivia praticamente na miséria.
É em função disso que o abuso de autoridade possui uma maior importância
no âmbito legislativo do país, tendo, diferentemente do Código Penal brasileiro, uma
sessão exclusiva para sua manutenção e prescrição tratando sobre modalidades, um
tanto quanto diversas, o que evidencia novamente a preocupação para com esse
crime (LIMA; MOLOSSI, 2020).
Em outro exemplo, tem-se a Alemanha que no decorrer da sua história viveu o
apogeu do autoritarismo e o que o poder em demasia tem potencial para causar.
Nesse caso, o que configurou esse fato, foi a implantação do nazismo e o início da
segunda guerra mundial e todas as suas trágicas consequências. Depois desse
episódio, adentrou em seu ordenamento jurídico o crime de abuso de autoridade.
Com tais exemplos, é possível notar que o crime de abuso de autoridade é
implantado em decorrência de flagrantes casos onde o detentor do poder extrapola
os seus limites, em alguns casos, indo contra a própria sociedade. De todo modo,
existem diversas razões e fatores que contribuem para devida preocupação com esse
tipo penal, sejam fatores históricos como regimes absolutistas, sejam a proximidade
com movimentos filosóficos que à sua forma se opuseram às autoridades (LIMA;
MOLOSSI, 2020).
A exemplo desses países, o Brasil também passou por períodos de turbulências
e de abusos cometidos por aqueles que deveriam garantir a “paz” social e o
equilíbrio. E da mesma forma que nesses países acima citados, colocou em seu
ordenamento jurídico, normas que regulam esse crime. Sobre esse aspecto,
apresenta-se o tópico a seguir.
1.1 DA REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL
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Historicamente, o Brasil sempre viveu diversos conflitos de toda ordem. Em se
tratando ao tema por ora em análise, no Brasil, os dois maiores exemplos e períodos
de abuso de poder político ocorreram na Era Vargas (mais precisamente no Estado
Novo) e no período de governo militar; períodos de extrema importância histórica
no país e que são deveras recentes, ambos ocorrendo no século XX (COGAN; SILVA,
2019).
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Em 1965 entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro a Lei nº 4.898
ao qual regulava o Direito de Representação e o processo de Responsabilidade
Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. Naquele período a
presente norma era inovadora e buscava penalizar e limitar aqueles agentes que
ultrapassassem os limites da sua função pública.
Sobre o período de criação dessa lei, importante citar:
Cabe salientar que a época da criação da lei de abuso de
autoridade, o país vivia umas das situações mais tristes da
história brasileira, o golpe militar, no âmbito político
nacional, havia correntes ideológicas, movimentos populares
de ambas correntes, de esquerda e de direita que eram
financiados com capital externo; no âmbito econômico, foi
um grande momento de expansão da indústria nacional. A
criação dessa lei foi única e exclusivamente para punir o
abuso, os exageros praticados por militares, que por causa
da situação a qual vivia o país, por vezes se desencadeava
graves conflitos sociais, assim, por diversas vezes esses
confrontos acabavam por conter atos de grande violência
(SANTANA, 2016, p. 01).
O artigo 5º da lei em destaque trouxe a definição do que seria autoridade;
a saber: “considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo,
emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente
e sem remuneração” (BRASIL, 1965). Assim, pode ser considerada autoridade
qualquer funcionário público.
Ainda nessa Lei, tinha-se como conceito a ação de abuso de autoridade,
qualquer forma de atentado a uma série de direitos do cidadão, tais como a liberdade
de locomoção, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, a
liberdade de consciência e de crença, o livre exercício do culto religioso, dentre várias
outras (BRASIL, 1965).
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A ação era pública incondicionada, com pena máxima prevista de seis meses
de detenção, além de multa, perda do cargo e inabilitação para o exercício de
qualquer outra função pública por prazo de até três anos. Nos dizeres de Santana
(2016, p. 01) “a criação dessa lei é garantir que ninguém, nenhum cidadão, venha
ser vítima de abuso de autoridade e, caso seja vítima, garante-lhe o direito de levar
ao conhecimento de autoridade competente para defender seus direitos”.
O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade – ou seja, quem comete o
crime – era unicamente o indivíduo durante a execução do seu serviço, cargo ou
função, independentemente que seja contratado para trabalho temporário e sem
remuneração (BRASIL, 1965).
Apesar desses regramentos, a sociedade se modificou e esta lei começara a
ser vista como ineficaz. Buscando mudanças nesse tema, desde 2009, o Senado vinha
discutindo a necessidade de atualização da legislação acerca dessa temática. De
acordo com Silveira; Blume (2016) a Lei de 1965 trata somente genericamente desses
crimes, não havendo detalhes sobre suas diferentes formas, nem sobre quais penas
devem ser aplicadas a cada caso.
De outro modo, na prática a Lei nº 4.898/65 possuía pouca força e não era
aplicada adequadamente. Em razão disso, foi editado o Projeto de Lei nº 280/2016
ao qual promovia mudanças na Lei em vigor. Buscando sanar esse problema de
aplicabilidade, esse projeto, especifica, em 30 artigos, diversos casos de abuso de
autoridade. As penas para esses crimes variam de três meses a cinco anos de prisão
e multas (SILVEIRA; BLUME, 2016).
Todavia, esse projeto sofreu alguns anulamentos, sendo reformulado e
editado com um novo Projeto de Lei (PL 7.596/2017). Nesse período, o texto
novamente teve resistência. A título de exemplo, encontra-se abaixo o
posicionamento do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ):
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)
manifesta preocupação com o projeto de lei de abuso de
autoridade (PL 7596/17), aprovado na quarta-feira (14/08) pela
Câmara dos Deputados. A pretexto de punir eventuais abusos,
o projeto restringe a autoridade e prejudica a atuação
independente do Ministério Público brasileiro, do Poder
Judiciário e dos agentes policiais, se opondo ao trabalho de
combate à corrupção, às organizações criminosas e a outros
crimes, uma vez que torna promotores, procuradores e juízes
vulneráveis a processos e outras penalizações pelo exercício
legítimo de suas atribuições (BRASIL, 2017).
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Da mesma forma que esse projeto fora cenário de correntes contrárias ao
seu texto, durante o seu percurso também foi alvo de vetos. No dia 14 de agosto
de 2019, a Câmara dos Deputados pautou, em regime de urgência e com votação
simbólica, com o aval dos líderes partidários, o tema do Abuso de Autoridade. O
projeto foi aprovado e encaminhado à sanção presidencial, ato que depende da
avaliação do Ministro da Justiça para verificar se existem pontos a serem vetados
e suas respectivas justificativas. A Presidência da República vetou 19 dispositivos.
O Congresso Nacional derrubou 10 vetos, permanecendo apenas 9 artigos
vetados (MARQUES; MARQUES, 2019).
Depois de inúmeras discussões, em 5 de setembro de 2019 foi
promulgada a nova Lei nº 13.869 de alcunha Lei de Abuso de Autoridade, que
substituiu a antiga Lei nº 4.898/65, dentre outras, e que trouxe significativas
mudanças nesse tema, que será explanado no tópico seguinte.
2 AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.869/2019
A Lei nº 13.869 de 5 de setembro de 2019 é a mais nova norma a regular o
tema sobre abuso de autoridade. Nos primeiros artigos do seu texto, traz a seguinte
informação:
Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por
agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a
pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.
§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de
autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica
de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda,
por mero capricho ou satisfação pessoal.
§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e
provas não configura abuso de autoridade.
(BRASIL, 2019)

Portanto já no primeiro artigo traz os destinatários da norma e o conceito
sobre o abuso de autoridade, onde é entendido como sendo ações feitas pelo
agente, no exercício de sua função, com o intuito específico de: prejudicar terceiro,
benefício próprio ou de outrem ou que ainda o faça apenas por mero capricho ou
satisfação pessoal (BRASIL, 2019).
Esse trecho do § 1º é importante porque alterou o texto da lei anterior. Desse
modo, se antes se exigia somente o dolo genérico, agora com essa nova lei, passouse a exigir dolo específico, ou seja, se consagra a finalidade de “prejudicar outrem”
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ou “beneficiar a si mesmo ou a terceiro”, ou agir por “mero capricho” ou por
“satisfação pessoal” (BRASIL, 2019).
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É o que também assenta a jurisprudência; a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM NOME DO DEVEDOR
VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. O sistema BACENJUD é
uma ferramenta que possibilita a rápida comunicação entre o
Poder Judiciário e as instituições financeiras, facilitando o
bloqueio de valores do devedor e a requisição de informações
entre os participantes. É, assim, imprescindível para que a
execução chegue a seu termo, com a satisfação do crédito
mediante a entrega do dinheiro ao credor. A utilização desse
mecanismo, portanto, não pode configurar crime de abuso de
autoridade. De acordo com o art. 1º, § 1º, da Lei
13.869/2019, para a configuração das condutas
enquadráveis como crime de abuso de autoridade, exige
que a sua prática tenha se dado com a finalidade específica
de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a
terceiro ou, ainda, por mero capricho ou satisfação
pessoal, não sendo, pois, o caso dos autos. Outrossim, para
configurar crime de abuso de autoridade, faz-se necessário
que a indisponibilidade de ativos financeiros seja decretada
em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado
para a satisfação da dívida, não constituindo qualquer
infração, portanto, a indisponibilidade dos valores indicados
pelo credor como necessários para a satisfação do crédito,
como dessume da interpretação literal da Lei 13.869/2019.
Reforma da decisão agravada para permitir a penhora de
ativos em nome do devedor via BACENJUD.AGRAVO
PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70083977306 RS, Relator:
Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 02/09/2020,
Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020).
(grifo meu)
Ainda com base nesse texto, Nucci (2019) explica com base na seguinte
situação: se o agente público prender uma pessoa apenas para prejudicá-la; somente
para se beneficiar disso; exclusivamente por capricho (vontade arbitrária ou
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birrenta) ou unicamente para satisfação pessoal (regozijo), indiscutivelmente
estão abusando do seu poder.
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Seguindo, no § 2º especifica que havendo divergência na interpretação de
lei ou na avaliação de fatos e provas, isso não configura abuso de autoridade.
Novamente Nucci (2019) nos explica que noutros termos, duas autoridades
judiciárias podem pensar em situações diametralmente opostas, como prender ou
soltar alguém, pois interpretam a lei de maneira divergente. Não há abuso de
autoridade por parte de quem prendeu e, portanto, também não se fala em
prevaricação por quem soltou.
Outros pontos também são importantes mencionar. A priori, buscando
aprimorar a lei processual penal, a nova legislação preceitua que cabe indenização à
vítima, a ser fixada na sentença penal, desde que o ofendido assim tenha
requerido. Sob esse viés, Leite (2019) entende ser correto e assertivo essa norma,
mostrando uma vantagem da nova lei de abuso de autoridade.
Ainda no texto da presente lei, cabe destacar que o sentenciado por abuso
de autoridade pode tornar-se inabilitado para o exercício de cargo, mandato ou
função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, além de perder o cargo,
mandato ou função pública. Por esse texto, alguns doutrinadores entendem que ela
foi benéfica ao sentenciado; vejamos:
De modo benevolente, a lei prevê a recuperação do direito
de se tornar, outra vez, autoridade. No âmbito do Código
Penal, a perda do cargo, mandato ou função é definitiva. Aliás,
quem age abusivamente e é por isso condenado não deveria
mesmo voltar ao poder. A lei atual é favorável ao agente
público (NUCCI, 2019, p. 01).
Outra mudança trazida de destaque foi o art. 30 ao qual diz que “dar início ou
proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada
ou contra quem sabe inocente” (BRASIL, 2019). Essa questão mostra uma maior
preocupação jurídica contra aqueles que tencionam entrar com ação penal sem
fundamentação ou contra um inocente. Esse artigo é cabível, principalmente porque
a legislação brasileira está sob a ordem do Estado Democrático de Direito, ao qual
não permite qualquer condenação injusta ou sem justa causa.
Também se menciona, ademais, o art. 38 que diz “antecipar o responsável pelas
investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa,
antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação” (BRASIL, 2019).
Novamente aqui se verifica um avanço na proteção contra abuso de autoridade. No
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contexto desse artigo, ao invés de colocar no palco da mídia quem é culpado, devese guardar sigilo, respeitando-se a figura de todo réu.
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Para Nucci (2019, p. 01) “é preciso responsabilidade e absoluta honestidade
para ser autoridade, exercendo o poder de suas atribuições. Não se pode banalizar a
reputação alheia e jamais se deve eleger um alvo para perseguir, por mais culpado
que ele possa parecer”.
Diante das mudanças acima descritas, nota-se que em determinados artigos,
o legislador evidenciou uma maior proteção aos cidadãos diante de uma
configuração de abuso de autoridade.
Com essa nova Lei, algumas práticas que se tornaram comuns passam a ser
passíveis de punição. Além das já citadas anteriormente, tem-se: decretar condução
coercitiva de testemunhas ou investigados antes de intimação judicial; realizar
interceptação de comunicações telefônicas, informáticas e telemáticas ou quebrar
segredo de Justiça, sem autorização judicial (ANGELO, 2020).
Cabe destacar que parte das ações já era considerada proibida, mas de
modo genérico e com punição branda. Além disso, a legislação anterior visava
exclusivamente o poder Executivo. Agora, membros do Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, de tribunais ou conselhos de contas também podem ser alvos de
penalidades (BRASIL, 2019).
Desde que fora promulgada, a doutrina jurídica brasileira vem discutindo
sobre as inovações e a eficácia da Lei. Por um lado entende-se que a mesma trará
benefícios e maior segurança para a população. Nessa corrente, para Angelo (2020,
p. 03) ao criminalizar e estabelecer a pena correspondente, a lei “preencheu uma
lacuna no ordenamento jurídico brasileiro, que antes vedava determinadas condutas,
mas não previa uma penalidade específica para o caso de violação, esvaziando assim
o sentido da norma proibitiva”.
Para Pereira (2020, p. 05) “todo poder carece de justificação e de controle.
Nenhum exercício de poder deve extrapolar os limites legais. O abuso de autoridade,
nesse sentido, constitui útil e motivado controle da atividade estatal, em proteção ao
cidadão e as instituições”.
Por outro lado, contudo, aponta-se que essa nova norma não impedirá o
cometimento de crimes de abuso de autoridade. Nos dizeres do criminalista Thiago
Turbay (2019 apud ANGELO, 2020, p. 03) a lei contra o abuso de autoridade não
“servirá para tornar impunes crimes cometidos por autoridades, sendo, na verdade,
uma forma de controlar excessos que ficaram evidentes nos últimos anos”.
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Nessa linha de pensamento, há os que entendem que essa Lei não é eficaz e
nem respeita os preceitos constitucionais. No que tange a sua ineficácia, muitos
acusam a respectiva lei de ter seu texto técnico vago e sem sentido. Justificando essa
visão, cita-se como exemplo o art. 36, ao qual se explica nas seguintes palavras:
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Tão peculiar é o crime do artigo 36, que exige,
cumulativamente, atos comissivos e omissivos. Ademais, o
termo “parte” em seu primeiro uso refere-se a “credor” e no
segundo a “devedor”. Mais: tudo indica que a consumação dêse com o indeferimento injustificado de retificação do ativo
financeiro feito indisponível, todavia a lei fala simplesmente em
deixar de corrigir; e se deve lembrar que a inobservância dos
prazos legais já é praxe no Brasil, portanto usá-los como
elemento normativo do tipo será inócuo. Criticar a vagueza do
termo “exacerbadamente” faz-se desnecessário (COGAN;
SILVA, 2019, p. 03).
O entendimento acima é corroborado com a jurisprudência, como se mostra
abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD.
LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
DETERMINAÇÃO ATÉ POSIÇÃO DO E. STF ACERCA DA
MATÉRIA. ADIs Nº 6238 E Nº 6239.1. A Lei de Abuso de
Autoridade, no seu art. 36, criminaliza a seguinte conduta:
Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos
financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o
valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a
demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar
de corrigi-la? .2. A lei não esclarece qual o alcance das
expressões exacerbadamente e excessividade da medida.
Também não refere qual o prazo para que reste configurada
a omissão do julgador disposta na parte final do tipo penal. 3.
A norma, portanto, contrariando a técnica legislativa
penal, é aberta, admitindo interpretação nos mais
variados sentidos. Criminaliza conduta atrelada à atividadefim do julgador, responsável pela condução dos processos e
pela determinação do bloqueio online. 4. Até que haja
posicionamento da Corte Suprema nas ADIs 6238 e 6239,
considerando os termos da Lei de Abuso de Autoridade,
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recentemente aprovada, não se mostra possível, por ora, a
determinação de Bacenjud. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI:
70084640226 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de
Julgamento: 07/10/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível,
Data de Publicação: 15/10/2020). (grifo meu)
No que se refere a sua constitucionalidade, a presente lei já é alvo de cinco
ações diretas de inconstitucionalidade. A mais recente (ADI 6.240) foi ajuizada no
Supremo pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da receita Federal (SOUZA;
VASCONCELOS, 2020).
Já tinham sido movidas ações similares pela Associação dos Juízes Federais
do Brasil (ADI 6.239); Associação Nacional de Auditores Fiscais (6.234); e Associação
dos Magistrados Brasileiros (6.236).
A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação
Nacional dos Procuradores da República e Associação Nacional dos Procuradores do
trabalho, todas ligadas ao Ministério Público Federal, ajuizaram a ADI 6.238.
De modo geral, são inconstitucionais (material e formalmente) os seguintes
dispositivos da lei:
Art. 9º - Decretar medida de privação da liberdade em
manifesta desconformidade com as hipóteses legais;
Art. 10º - Decretar a condução coercitiva de testemunha ou
investigado manifestamente descabida ou sem prévia
intimação de comparecimento ao juízo;
Art. 20º - Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e
reservada do preso com seu advogado;
Art. 25º - Proceder à obtenção de prova, em procedimento de
investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito;
Art. 36º - Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de
ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente
o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a
demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar
de corrigi-la;

500

www.conteudojuridico.com.br

Art. 43 - Altera a Lei Federal 8.906/94, Estatuto da Advocacia e
da OAB, estabelecendo como crime a violação das
prerrogativas profissionais do advogado.
(LEITE, 2019, p. 03)
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Há de se mencionar o parecer jurídico de Ayres Britto que aponta
inconstitucionalidades na lei de abuso de autoridade. Afirma o renomado jurista que
a lei inibe a prestação jurisdicional e independência do magistrado que se vê
visceralmente criminalizado. E, para ele, “nenhum diploma infraconstitucional pode
ter a pretensão de ditar as coordenadas mentais do juiz, ou instância judicante
colegiada, para conhecer do descritor e do prescritor dessa ou daquela norma geral
a aplicar por forma tipicamente jurisdicional” (BRITTO, 2019, p. 02).
Por fim, apresenta-se o entendimento de Cerioni (2020, p. 01) ao afirmar
que após um balanço geral, pode-se afirmar que “a nova lei chega repleta de
boas intenções para proteger as pessoas contra o abuso de algumas autoridades,
porém, sob o prisma técnico, terá pouca efetividade”.
Essa ideia é repartida com Nucci (2019) ao entender que mesmo com os
avanços trazidos e que são necessários, todo o conjunto da nova lei de abuso de
autoridade é favorável ao agente público. Em sua essência técnica, trata-se de uma
lei absolutamente normal, inclusive sem nenhum vício de inconstitucionalidade.
Essas últimas posições doutrinárias são compartilhadas com essa pesquisa, que
entende, finalmente, que a Lei de Abuso de Autoridade trouxe um avanço
significativo no que tange a determinadas situações que não se encontrava na
legislação anterior, como o art. 38 que se adequou à realidade social trazida pelas
redes sociais.
Mas apesar disso, este estudo também sobrepõe o entendimento de que na
prática, se a intenção da lei era de “atemorizar” os agentes policiais, os membros do
Ministério Público, integrantes da Magistratura e outras carreiras de Estado, o tiro
saiu pela culatra. Sendo assim, o ideal seria que houvesse um maior rigor da lei na
questão do aumento de penas para os agentes abusadores a fim de causar ‘medo’
para aqueles que usam o poder para outros fins diversos do seu cargo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de dez anos de debates no Congresso Nacional, em agosto de 2019 foi
aprovado a Lei do Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869), começando a valer em janeiro
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de 2020. O texto especifica condutas que devem ser consideradas abuso de
autoridade e prevê punições. O seu foco é punir o responsável pelas violações.
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A presente lei veio buscar penalizar aqueles agentes que de algum modo tenha
cometido determinada ação considerada uma violação, tais como manter presos de
ambos os sexos numa mesma cela ou deixar adolescente detido na mesma cela que
adultos; dar início a processo ou investigação sem justa causa e contra quem se sabe
inocente, dentre outras.
A priori, nota-se que a mesma possui um importante passo para que
autoridades não cometam abusos no exercício de suas funções, gerando assim maior
segurança pública para o Estado e sociedade. No entanto, desde a sua promulgação,
esta lei fora tema de diversos debates.
Esta lei trouxe importantes renovações no que diz respeito aos abusos de
autoridades praticados por servidores públicos e autoridades. Dentre as inovações
apresentadas, têm-se as medidas administrativas (perda ou afastamento do cargo),
cíveis (indenização) e penais (detenção, prestação de serviços ou penas restritivas de
direitos). As penas podem chegar até quatro anos de reclusão.
Diante de sua promulgação diversos efeitos são encontrados. Cita-se, por
exemplo, que ao tornar puníveis condutas que antes não eram, a lei forçará o Estado
a rever os seus protocolos de ação de modo a evitar abusos e desvios de poder.
De todo modo, corroborando com os autores citados no decorrer desse
texto, a nova lei possui boas intenções para proteger as pessoas contra o abuso
de algumas autoridades. Todavia sob o prisma técnico, terá pouca efetividade.
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RESUMO: O trabalho busca encontrar senso em porque o emprego das forças
armadas como garantia da ordem social contra o crime organizado tem se
tornado cada vez mais ordinário, tendo em vista que se trata de medida
extraordinária. O método de abordagem a ser adotado será 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”.
PALAVRAS-CHAVE: Forças Armadas. Garantia da Ordem Social. Legalidade.
Medida Extraordinária.
ABSTRACT: The work seeks to find meaning as to why the use of the armed
forces as a guarantee of the social order against organized crime has become
increasingly ordinary, considering that it is an extraordinary measure. The
approach method to be adopted will be the deductive one, whose classic
definition is that which starts from the general to reach the particular, that is, it
extracts knowledge from general premises applicable to “concrete hypotheses”.
KEYWORDS: Armed Forces. Social Order Guarantee. Legality. Extraordinary
Measure.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. INTERVENÇÃO FEDERAL. 1.1 CONCEITOS. 1.2 DO
ESTADO DE DEFESA. 1.3 POR QUE NÃO SE APLICA À PANDEMIA? 2. PRINCÍPIOS
JURÍDICOS CORTEJADOS. 2.1 DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 2.2 RESERVA DA
LEI. 2.3 DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 2.4 HIPÓTESES DE
CABIMENTO E NÃO APLICABILIDADE DE CONVENIÊNCIA E ANÁLISE DE
MÉRITO. 2.5 DOS LEGITIMADOS PARA DILIGÊNCIA CRIMINAL. 2.6 O EMPREGO
DAS FORÇAS ARMADAS PARA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. 2.7 DA
IMPORTÂNCIA DEMOCRÁTICA DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. 2.8 ANÁLISE DE
NÚMEROS E USO. CONCLUSÃO.
INTRODUÇÃO
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Nos últimos anos, recorrentemente foi decretado Estado de Defesa, sob
o argumento de que o principal motivo é o combate ao crime organizado e ao
tráfico de drogas, garantindo a ordem social. No entanto, já há uma previsão
expressa e legal para a polícia judiciária realizar tal diligência, e, no entanto, fazse necessário o emprego das Forças armadas. Houve sem dúvida, uma
mitigação do princípio da legalidade.
A escolha desse tema e delimitação foi causa das copiosas vezes em que
foi decretado tal instituto, que deveria ser considerado medida extraordinária,
tornou-se bastante comum e em confronto claro ao princípio da legalidade.
Mas afinal, vamos investigar se há abuso de autoridade (autoridade que
exerce atos além dos previstos em lei) das forças armadas no combate ao crime
organizado.
O Objetivo Geral desse trabalho será: Demonstrar como o princípio da
legalidade deve ser entendido no ordenamento jurídico brasileiro no tocante
ao emprego das forças armadas, à luz da hermenêutica própria da Constituição
Federal, em regra, e, caso necessário, como se dará a relativização desse
princípio para que seja decretado o Estado de Defesa para ordenar o uso das
forças armadas para a garantia da lei e da ordem.
Além de Objetivos Específicos do trabalho que demonstrarão por
menores: Demonstrar como as forças armadas garantem, ou não, a ordem
social e como foram os resultados dos últimos Decretos com esse fim; verificar
como é a aplicação do princípio da legalidade na prática frente aos Decretos de
Estado de Defesa e a atribuição às forças armadas para garantia da ordem social
e observar se há abuso de autoridade no uso do Instituto.
Nossas hipóteses são claramente possíveis resultados a se encontrar com
o desenrolar da pesquisa, sendo eles apenas dois: Extrapolam os limites da lei
o uso desse instituto, ou; a previsão legal não prejudica as demais, isto é, não
há conflito negativo no inter-lei, bem tal qual é prevista na Constituição Federal
de 1988.
1 INTERVENÇÃO FEDERAL
1.1 Conceitos
O Brasil é, de acordo com o artigo primeiro da Constituição Federal de
1988, uma República Federal “formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal”.
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Compreender bem os conceitos de cada instituto legal abordado nesse
trabalho será de suma importância para um entendimento completo. Afinal,
não há como entender o complexo sem antes entender o simples.
Sendo assim, sairemos de premissas gerais aplicáveis a casos
particulares, com isso teremos uma capacidade para entendimento do
ordenamento jurídico como um todo e entender a aplicabilidade dos institutos.
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1.2 Do estado de defesa
O estado de defesa pode ser decretado pelo Presidente da República,
em locais restritos, por tempo determinado, visando a preservação ou o
restabelecimento da ordem pública ou da paz social ameaçadas por grave ou
iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes
proporções na natureza.
Com fulcro no Art. 136, "caput" e §§ 1º a 7º da CF, a decretação do estado
de defesa depende da oitiva do Conselho da República e do Conselho de
Defesa Nacional; de decreto do Presidente da República, que determinará as
áreas atingidas, bem como o tempo de duração e as medidas coercitivas a
serem adotadas; da submissão do decreto ao Congresso Nacional, que rejeitará
ou aprovará a decretação do estado de defesa por votação da maioria absoluta
de seus membros, no prazo de dez dias68
Ferramenta que o presidente da República pode adotar, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para conservar ou
imediatamente reconduzir, em locais restritos e determinados, a ordem pública
ou a paz social ameaçadas por grave e imediato incerteza institucional ou
atingidas por calamidades de grandes proporções na essência. É instituído
através de decreto, que deverá apontar a sua durabilidade, as áreas a serem
abrangidas e as respectivas medidas coercitivas.
1.3 Por que não se aplica à pandemia?
Nessa direção, a doutrina de Walter Claudius Rothenburg69, que bem
explica que os estados de defesa e de sítio são medidas completamente
excepcionais, porque voltadas a situações de grave dificuldade, caracterizadas
por verdadeiras calamidades públicas, que nunca pode ansiar uma utilização
68 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 10ª ed. São Paulo: Editora Método, 2006.
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arbitrária e falta limites, tendo em vista que se tratam de mecanismos que têm
o objetivo estrito de amparar a Constituição, o Estado Democrático de Direito
e as instituições democráticas em contextos de profundamente graves ameaças
efetivas à ordem constitucional, e jamais meras violações episódicas do teor
constitucional ou de seriedade meramente relativa, que podem estar
enfrentadas por outros meios institucionalmente legítimos. Nessa acepção, esse
denominado “Direito de Crise”, caracterizador de uma legalidade constitucional
extraordinária previamente regulado através do inerente texto constitucional,
que foge de situações ordinárias por conta de situações de grave conflito, só
pode ser usado acaso a instrução normal da Constituição, sobre a organização
e atividade do Estado, não se apontar apta a defrontar as situações de grave
crise, próprio de calamidades públicas, pelos mecanismos normais relativos à
estabilidade pública e, nesta circunstância de pandemia, de medidas sanitárias
tomadas por Presidente, Governadores (as) e Prefeitos (as) simultaneamente a
autoridades sanitárias. Bem destaca que, conforme medida de defesa da
Constituição e do Estado Democrático de Direito, não pode ser confundido com
a defesa de deliberado Governo por preocupações políticas conjunturais,
hipóteses nas quais, depois decretado, um decreto deverá apontar sua duração,
suas normas de realização e quais garantias ficarão suspensas, e só em seguida
concessão para tanto do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único
do art. 137 da Constituição.
2. PRINCÍPIOS JURÍDICOS CORTEJADOS
2.1 Do princípio da legalidade
O Estado de Direito nasceu liberal, voltado para a contenção do poder
em benefício da liberdade, da proteção dos direitos individuais. Daí a expressão
Estado Liberal de Direito. Formou-se com base nos princípios da separação de
poderes, da legalidade, da isonomia, da judicialidade.
É nesse sentido do princípio que se encaixa o ensinamento de
doutrinadores brasileiros. Cite-se o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de
Mello70, quando afirma que, “ao contrário dos particulares, os quais podem
fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei
antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos,
assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas
nela estabelecidos ou particularizados segundo suas disposições. Segue-se que
a atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos
70 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. Ano, 2015 p. 108.
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que, na formação escalonada do Direito, agregam níveis maiores de concreção
ao que já se contém abstratamente nas leis”.
Dessa maneira, entende-se que existe o principio diretamente ligado a
essa forma de intervenção estatal e, ainda, que o Estado deve obedecer aos
mandamentos legais.
2.2 Reserva da lei
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O sentido estrito é reservado para as hipóteses em que a Constituição
exige lei para a prática de determinado ato pela Administração Pública. Por isso
também é conhecido como princípio da reserva de lei. É o caso, por exemplo,
do art. 5º, II, pelo qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa em virtude de lei; em decorrência desse princípio fica vedado à
Administração impor deveres, aplicar penalidades ou conceder direitos sem
previsão legal. É o sentido original do princípio, que vem desde a Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e que foi adotado no direito
brasileiro a partir da Constituição de 1824.
Também aí se enquadra o ensinamento de Gilmar Ferreira Mendes, em
seus comentários ao art. 5º, II, da Constituição71, quando afirma que a ideia
expressa nesse dispositivo “é a de que somente a lei pode criar regras jurídicas
(Rechtsgesetze), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de
forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está
reservada à lei”. E acrescenta o autor que, quando o dispositivo fala em lei, ele
está a abranger o bloco de legalidade ou de constitucionalidade, abrangendo
tanto a lei como a própria Constituição. Além disso, nesse bloco de legalidade
estão incluídas “as emendas constitucionais (art. 60), as leis complementares, as
leis delegadas (art. 68) e as medidas provisórias (art. 62), estas como atos
equiparados à lei em sentido formal. São os atos normativos igualmente
dotados de força de lei, ou seja, do poder de inovar originariamente na ordem
jurídica”. O autor ainda lembra que “também os tratados internacionais
ratificados pelo Brasil constituem atos equiparados à lei em sentido formal,
igualmente dotados de força de lei, com especial relevância para os tratados
sobre direitos humanos, os quais, com status de supralegalidade, situam-se na
ordem jurídica num patamar entre a lei e a Constituição, tal como fixado na
recente jurisprudência do Supremo Tribunal”.

71 In CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio
Luiz (coords.). Comentários à Constituição do Brasil, p. 244 e ss.
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É dessa forma que percebemos que a CF/88, em si, não se contrapõe,
mas ordena e permite a regulação através de outras leis. No caso em tela, a
justaposição da própria CF/88 com o Decreto nº 3.897/01.
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2.3 Do princípio da segurança jurídica
Essa pesquisa se evidencia importante quando encarada pelo princípio
da segurança jurídica, afinal como pode o leigo não se inquietar se não sabe
quem será autoridade bastante necessária para realizar tal diligência criminal e
com poder para encarcerá-la. Por essa perspectiva as fundações desse projeto
poderão demonstrar ao final se tudo ocorre dentro das mais perfeitas
normalidades ou se há, de fato, anomalia jurídica. Segurança jurídica é uma
ênfase que porta vários sentidos. O adjetivo, contudo, delimita o área do
substantivo, mostrando que a confiança de que se fala está relacionada
simultaneamente o direito, tomada esta declaração quer na interpretação de
direito objetivo, como reunido de normas editadas ou reconhecidas através
Estado para determinar a vida em sociedade, quer como direito subjetivo, ou
isto é, como prerrogativa de que os indivíduos são titulares e que resultaram
da evento de fato jurídico, na entendimento mais ampla dessa dição,
abrangendo, portanto também os atos jurídicos.
A Carta Magna esclarece, no artigo 144, que “a segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia
ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros
militares”.
Entretanto, o artigo 142 da mesma carta prevê que “As Forças Armadas,
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinamse à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem”.
2.4 Hipóteses de cabimento e não aplicabilidade de conveniência e análise
de mérito
O ordenamento prevê duas hipóteses de cabimento:
1.
Instabilidade institucional, pela proposta, é o perigo
a que estejam sujeitos os fundamentos da República
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(soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana,
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo
político).
2.
Já calamidade é a circunstância provocada por
catástrofe natural de grande proporção ou ausência grave
dos meios de subsistência.
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Isso é, não há que se falar de decretação de intervenção federal de forma
deliberada pelo Presidente da República. Também não há que se falar de
conveniência e análise de mérito.
Discricionariedade é a autonomia de comportamento administrativa,
incluído dos limites permitidos em lei, ou de acordo, a lei chance certa margem
de autonomia de deliberação à frente da circunstância real, de tal laia que a
autoridade poderá decidir por uma dentre várias soluções possíveis, todas,
contudo, válidas ante o direito. É, consequentemente, um poder que o direito
concede à Administração, de maneira categórica ou subentendida, para a
prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha conforme os
critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade,
observando continuamente os limites estabelecidos em lei, pois estes critérios
não estão definidos em lei.
O âmbito da discricionariedade é muito abrangente, porém nunca é
total, pois são sempre vinculados à lei.
A termo mérito, em acepção político, significa que o Estado tem a
incumbência de acolher os interesses públicos, incluído dos limites da lei. O
Estado tem conforme dimensões a oportunidade (elemento motivo) e a
conveniência (elemento objeto), que compõem o mérito do ato administrativo.
E a discricionariedade é o canal para que essa incumbência - de acolher os
interesses públicos específicos – possa acontecer exercida pela Administração.
2.5 Dos legitimados para diligência criminal
Segundo a Lei Maior, a polícia judiciária (Polícia Federal e Polícia Civil) é
o órgão vocacionado para realizar apuração de infrações penais comuns (artigo
144, parágrafos 1º e 4º), atribuição confirmada pela Lei 12.830/13 e por diversas
outras normas. Considerando a evolução histórica do sistema processual penal,
entendeu por bem o legislador constituinte separar as funções dentro da
persecução penal, outorgando a investigação criminal a um órgão imparcial
desvinculado da acusação e da defesa e/ou patrulhamento ostensivo.
511

Boletim Conteúdo Jurídico n. 991 de 09/12/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

De outro lado, apenas para que possamos compreender forma
abrangente sobre a apuração de ilícitos não penais, pode ser feita por diversos
órgãos públicos. Daqui, cabe mencionar até o papel do Ministério Público, que
tem o dever de investigar, apurar e, se necessário, judicializar os ilícitos.
Evidentemente, a investigação não criminal é bem diferente da investigação
criminal. Não cabe, por exemplo, a adoção de medidas cautelares como a prisão
e a liberdade provisória, técnicas investigativas como a interceptação telefônica,
e decisões como o indiciamento. Claro que ambas consistem em atividade de
coleta de informações a fim de demonstrar um fato; mas os mecanismos e
requisitos legais para essas tarefas são distintos e inconfundíveis.
2.6 O emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem
De acordo com o decreto nº 3.897 (BRASIL, 2001) Operação de Garantia
da Lei e da Ordem é definida como sendo uma operação militar determinada
pelo Presidente da República e conduzida pelas Forças Armadas de forma
episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem
por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio em situação de esgotamento dos instrumentos para isso
previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser
possível a perturbação da ordem.
Vale ressaltar que, segundo os principais doutrinadores constitucionais,
já mencionados nesse trabalho, a intervenção federal deve ser a última ratio
constitucional, garantida por lei. Isto posto, entender que não é qualquer
situação cabível que deverá será aplicada.
Segundo o manual MD33-M-10 – Operação de Garantia da Lei e da
Ordem (Op GLO), aprovado pela Portaria Normativa nº 186, de 31 de janeiro de
2014, do Ministério da Defesa, Garantia da Lei e da Ordem caracteriza-se como:
As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO)
caracterizam-se como operações de “não guerra”, pois,
embora empregando o Poder Militar, no âmbito interno,
não envolvem o combate propriamente dito, mas podem,
em circunstâncias especiais, envolver o uso de força de
forma limitada. (BRASIL, 2014, p. 14)
O manual de Campanha do Exército Brasileiro - C85-1 (Operações de
Garantia da Lei e da Ordem), aprovado pela Portaria nº 042-EME-RES, de 9 de
junho de 2010, define Garantia da Lei e da Ordem nos seguintes termos:
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Garantir a lei e a ordem significa assegurar o
cumprimento da lei e a manutenção da ordem interna,
objetivando a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, após o
reconhecimento formal da indisponibilidade, inexistência,
insuficiência ou falência dos órgãos de segurança pública
competentes para tal. (BRASIL, 2010, p. 10)
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Silva (2010, p. 772), doutrinador constitucional, entende que o mesmo
intituto jurídico é:
A Constituição vigente abre a elas um capítulo do Título
V sobre a defesa do Estado e das instituições
democráticas com a destinação acima referida, de tal
sorte que sua missão essencial é a da defesa da Pátria e a
garantia dos poderes constitucionais, o que vale dizer
defesa, por um lado, contra as agressões estrangeiras em
caso de guerra externa e, por outro lado, defesa das
instituições democráticas, pois a isso corresponde a
garantia dos poderes constitucionais, que, nos, termos da
Constituição emanam do povo (art. 1º, parágrafo único).
Só subsidiária e eventualmente lhes incumbe a defesa da
lei e da ordem, porque essa defesa é de competência
primária das forças de segurança pública, que
compreendem a polícia federal, e as polícias civil e militar
dos Estados e do Distrito Federal.
2.7 Da importância democrática da atividade jornalística
O material jornalístico produzido pelo Estadão diz ser protegido por lei
o uso do instituto. As regras têm como objetivo proteger o investimento feito
pelo Estadão na qualidade constante de seu jornalismo.
Esses dados, infelizmente não são levantados pelo próprio Estado, senão
pelas vozes que o jornalismo trás, e, por isso também resta ficar esclarecido
como os meios de imprensa são indispensáveis à garantia do Estado
democrático de Direito.
Na mesma fonte, encontramos um levantamento sem precedentes pra
história das políticas públicas e criminais adotadas pelo Brasil, invocando, no
mesmo documento, os motivos que se deu para o uso/emprego das forças
armadas, bem como a quantidade de operações nas últimas décadas.
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No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de
funções às Forças Armadas, identificando seu uso classicamente na Defesa
Nacional para garantia da soberania nacional, bem como seu uso excepcional
em situações emergenciais no contexto doméstico por meio dos dispositivos
de Garantia da Lei e da Ordem, Intervenção, Estado de Defesa e Estado de Sítio.
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2.8 Análise de números e uso
Foco do presente artigo, as operações de Garantia da Lei e da Ordem
foram analisadas de modo a ser possível identificar um ciclo de vida da sua
utilização com uma fase inicial na década de 1990, de baixo dinamismo na
década de 2000, e, de explosão na década de 2010, quando majoritariamente
as Forças Armadas foram utilizadas majoritariamente para manter a ordem e
minoritariamente em assuntos de ocupação e securitização de eventos.
Ensina Alexandre de Moraes, atual Ministro do STF que o processo de
intervenção consiste em medida excepcional de supressão temporária da
autonomia de determinado ente federativo, fundada em hipóteses
taxativamente previstas no texto constitucional e, que visa à unidade e à
preservação da soberania do Estado federado e das autonomias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Insta relembrar que, o rol taxativo é aquele que só pode ser aplicado com
previsão expressa da Lei. Não cabendo, portanto, nenhuma interpretação para
a decretação que não seja aquela que já está estritamente prevista, hipóteses
de cabimento.
Segundo Carl Schimitt em sua obra intitulada "Teologia Política", o
Estado de Exceção caracteriza-se por ser um período onde ocorre a suspensão
de toda a ordem existente. Não é o que acontece com a intervenção federal.
Afinal, mesmo com esse decreto, apenas alguns direitos fundamentais são
temporariamente relativizados.
Isto posto, é imperioso entender que relativização, ou cerceamento, de
direito é temporário e jamais há de ferir tratados e convenções internacionais,
isto é, normativas supralegais recepcionadas pelo Poder Legislativo brasileiro.
Para tratados e convenções internacionais, pelo contrario do que se
aplica na jurisdição nacional, não se pode cercear ou relativizar direitos. Na
verdade. São apreciados individualmente, trazidos a baila por diferentes
cortejos.
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Nesse âmbito, cabe avaliar esses números não com entendimento de
que foram aplicados erroneamente. Muito pelo contrário, mas entender em que
diapasão estavam os direitos fundamentais dos leigos durante essas
decretações e em quais situações foram decretadas.
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Podemos perceber que, não foram todas as vezes em que houve a
necessidade de missões das Forças Armadas para o combate à criminalidade e,
muito menos, decretado Estado de Defesa.
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CONCLUSÃO
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Essa operação marcou indubitavelmente um câmbio na mentalidade e
realização da política de Garantia da Ordem Pública brasileira, porque até
aquele momento a tarefa das Forças Armadas no Brasil, após da entrada em
vigor da Constituição de 1988, só ocorria em ocasiões pontuais, particularmente
para garantir a segurança de Cúpulas de Chefes de Estado e a indulgente
atividade das eleições.
É possível perceber agora a comunicação do ordenamento jurídico
nacional para a verdadeira atividade legal do Estado. Isso é, não há fuga do
principio da legalidade, nem tal qual conflitos entre princípios legais.
Além disso, mesmo que o numero de decretações tenham sido
aumentadas nos últimos anos, conforme fora observado, a atividade Estatal foi
necessária e imperiosa. Senão vejamos, o Estado tem o dever de decretar
quantas vezes forem necessárias em vista de desastres naturais, e, o mesmo
deve fazer em outras circunstancias cabíveis.
Cabe compreender nesse fim de trabalho que, mesmo tratando-se de
medidas extraordinárias, o emprego das forças armadas não fere o princípio da
legalidade, ou mesmo afronta ou há ensejo para qualquer interpretação
dualística. Aduz, na verdade, que o emprego das Forças Armadas para o
combate ao crime organizado é medida necessária, legalmente dito,
respeitando, portanto, todo o ordenamento jurídico. Não trata-se de respeitar
ou interpretar isoladamente uma parte da constituição e leis, mas um
entendimento sistemático de todo o ordenamento.
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RESUMO: O comércio internacional de escravos contemporâneo tem recebido
pouca atenção na literatura das ciências jurídicas. Para manter o compromisso da
profissão com a justiça e os direitos humanos, este artigo analisa talvez o
componente mais proeminente e de crescimento mais rápido do comércio - o tráfico
de mulheres jovens para a prostituição e outras formas de exploração sexual. O papel
das redes criminosas na globalização do tráfico sexual é discutido, juntamente com
as estratégias de recrutamento utilizadas pelas redes. Desta forma, este artigo teve
como objetivo geral analisar os principais motivos que levam as mulheres para este
mercado negro de escravidão contemporâneo, além de especificamente identificar o
funcionamento da rede de tráfico; verificar o perigoso e traumático trabalho de
exploração sexual; e, verificar o crescimento desse tipo de tráfico e suas ramificações
jurídicas no direito comparado, contribuindo na discussão sobre o tema como uma
das mais importantes demandas para o campo do direito, principalmente a partir da
efetivação das Delegacias Especiais da Mulher e da implantação da Lei Maria da
Penha. A construção deste projeto se justifica pela necessidade de investigação dos
casos de violência do tipo tráfico de mulheres, pois se julga importante à abordagem
dessa temática no campo da ciência jurídica, uma vez que tem sido um tema
constante na sociedade. Para alcançar os objetivos foi desenvolvida uma pesquisa
por revisão integrativa que tem por finalidade verificar a força das evidências
científicas; identificar lacunas na pesquisa atual; e identificar a necessidade de
pesquisas futuras, fazendo a ponte entre áreas de trabalho relacionadas,
identificando questões centrais no tema da pesquisa. São oferecidas sugestões no
campo jurídico em nome de mulheres e informações para auxiliar na prestação de
serviços a vítimas de tráfico.
Palavras-chave: Prostituição. Comércio sexual. Tráfico sexual. Justiça.
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ABSTRACT: The contemporary international slave trade has received little attention
in the legal sciences literature. To maintain the profession's commitment to justice
and human rights, this article looks at perhaps the most prominent and fastest
growing component of trade - trafficking in young women for prostitution and other
forms of sexual exploitation. The role of criminal networks in the globalization of sex
trafficking is discussed, along with the recruitment strategies used by the networks.
Thus, this article had the general objective of analyzing the main reasons that lead
women to this contemporary black slavery market, in addition to specifically
identifying the functioning of the trafficking network; verify the dangerous and
traumatic work of sexual exploitation; and, to verify the growth of this type of
trafficking and its legal ramifications in comparative law, contributing to the
discussion on the topic as one of the most important demands for the field of law,
mainly from the implementation of the Special Police Stations of Women and the
implementation of the Law Maria da penha. The construction of this project is
justified by the need to investigate cases of violence such as trafficking in women, as
it is important to address this issue in the field of legal science, since it has been a
constant theme in society. In order to achieve the objectives, an integrative review
research was developed with the purpose of verifying the strength of scientific
evidence; identify gaps in current research; and to identify the need for future
research, bridging related areas of work, identifying central issues in the research
topic. Suggestions are offered in the legal field on behalf of women and information
to assist in providing services to victims of trafficking.
Keywords: Prostitution. Sex trade. Sex trafficking. Justice.
1 INTRODUÇÃO
Tráfico de seres humanos é o termo comumente usado para descrever o
tráfico de escravos atual. Embora a escravidão seja frequentemente considerada
como uma relíquia de uma era passada, o tráfico humano é amplamente considerado
um problema crescente (ARAÚJO, 2017).
De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (2015),
o tráfico de seres humanos atingiu proporções epidêmicas na última década. Além
disso, o tráfico é um problema essencialmente em todos os países; nenhuma nação
está isenta. Visto que o tráfico humano faz parte da economia subterrânea,
determinar o número de indivíduos traficados é difícil (SAVONA et. al., 2014).
Os traficantes procuram evitar ser notados e as vítimas muitas vezes hesitam
em relatar as suas experiências devido ao medo de represálias. Consequentemente,
as estimativas da prevalência do tráfico têm variado consideravelmente. É importante
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enfatizar que embora existam dúvidas sobre a magnitude do problema, ninguém
questiona sua existência (SKINNER, 2019).
Entre as estimativas mais conservadoras podem ser aquelas fornecidas pelo
governo dos EUA. De acordo com o Departamento de Estado dos EUA (2014),
600.000 a 800.000 pessoas são traficadas através das fronteiras internacionais
anualmente. O tráfico internacional tende a ser mais fácil de estimar do que o tráfico
doméstico. Com esta ressalva em mente, com base nas estimativas dos EUA,
aproximadamente 2 milhões a 4 milhões de pessoas são traficadas em seus países
de origem (SAVANOA, et. al., 2015).
O tráfico é altamente relacionado ao gênero. Entre aqueles que são traficados
internacionalmente, 70,00% a 80,00% são mulheres e aproximadamente 50,00% são
crianças. Entre todas as mulheres, aproximadamente 70,00% são traficados para
prostituição e outras formas de exploração sexual. Em outras palavras, o maior
subconjunto do tráfico humano é o tráfico sexual de mulheres jovens e crianças. É
amplamente aceito que este subconjunto do tráfico humano cresceu
dramaticamente na última década. Dada a crescente prevalência do tráfico sexual em
todo o mundo, o secretário-geral das Nações Unidas pediu uma ação urgente.
Embora o direito seja caracterizado por um forte compromisso com a justiça e a
defesa de grupos vulneráveis, pouco tem aparecido na literatura da ciência jurídica
sobre esse assunto.
Assim, este artigo aborda a questão do tráfico sexual, como o objetivo geral
analisar os principais motivos que levam as mulheres para este mercado negro de
escravidão contemporâneo, além de especificamente identificar o funcionamento da
rede de tráfico; verificar o perigoso e traumático trabalho de exploração sexual; e,
verificar o crescimento desse tipo de tráfico e suas ramificações jurídicas no direito
comparado, contribuindo na discussão sobre o tema como uma das mais
importantes demandas para o campo do direito, principalmente a partir da
efetivação das Delegacias Especiais da Mulher e da implantação da Lei Maria da
Penha (BASSANEZI, 2017).
Esses objetivos foram traçados com a finalidade de responder aos seguintes
questionamentos: o que as autoridades policias está fazendo no sentido de combater
o tráfico internacional de mulheres consubstanciado em uma nova face da
escravidão? Como o Estado tem enfrentado no campo das políticas o problema do
tráfico internacional de mulheres? E quais são as cooperações internacionais entre os
órgãos de segurança pública no combate ao tráfico internacional de mulheres?
È irrefutável o fato de que o tráfico de mulheres, uma afronta obscena à sua
dignidade e direitos, é uma comercialização grosseira de vidas humanas inocentes,
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concedidas por criminosos organizados. O tráfico viola todos os cânones conhecidos
dos direitos e dignidade humanos. Neste mundo de trágicos e complexos abusos
humanos, mulheres formam uma classe particularmente vulnerável. No cenário social
existente na Brasil, a vulnerabilidade é um produto da desigualdade, baixo status e
discriminação, bem como a autoridade patriarcal e cativante desencadeada na
sociedade, especialmente nas meninas/mulheres (PISCITELLI, 2017).
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O tema desse projeto de pesquisa não pioneiro, mas se faz necessário por ser
um estudo empírico desse complexo problema multicamada e multidimensional. O
processo de pesquisa será orientado para a ação e repleto de ações, com a descrição
de várias atividades de combate ao tráfico (incluindo prevenção, proteção e
acusação). Além disso, o estudo será extenso e intensivo, além de multidimensional
e multicêntrico. Também revelará que o Brasil serve como fonte, trânsito e destino
onde milhares de mulheres são exploradas dia após dia. Também revelará que uma
característica importante do tráfico rede é uma coordenação eficiente do que parece
ser um processo fragmentado.
O estudo em questão apresenta sua justificativa e importância nos aspectos
acadêmicos, sociais e profissionais, sustentada nos argumentos que adotam como
princípio de que a mulher é um sujeito com direitos incontestáveis. Assim, com o
desdobramento das questões referenciadas, espera-se quantificar e qualificar as
ações futuras que permeiam a promoção de políticas públicas, no sentido ainda de
contribuir e alertar para o entendimento que o tráfico de mulheres é um fator crítico,
principalmente para o futuro saudável da família, porque este é um problema de
todos, da sociedade em geral.
Como abordagem nas diversas etapas da pesquisa, será utilizado o método
indutivo, ou seja, a aproximação dos fenômenos ocorreu numa conexão ascendente
das conotações às leis e teorias, abrangendo a pesquisa documental e a bibliográfica.
Suas categorias de análise concentraram-se na violência contra a mulher, no tráfico
internacional de mulheres e na formatação de políticas públicas, que serviram de
base para a construção deste artigo.
2 O QUE É TRÁFICO DE MULHERES
Existem muitas definições de tráfico de pessoas. Talvez o mais proeminente,
entretanto, decorra do protocolo de tráfico das Nações Unidas de 2000, às vezes
referido como Protocolo de Palermo. Tráfico de Pessoas significa o recrutamento,
transporte, transferência, abrigo ou recibo de pessoas, por meio de ameaça ou uso
da força ou outras formas de coerção, de abdução, de fraude, de engano, de abuso
de poder ou de posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou
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benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem controle sobre outra
pessoa, para fins de exploração (ARAÚJO, 2017).
Mas na realidade ainda não existe uma definição consensual do termo e sua
realidade nos círculos internacionais para a defesa das mulheres traficadas.
Tampouco concorda-se com a escala que o fenômeno poderia assumir. O termo,
como abrange complexas questões políticas, culturais, econômicas e feministas, mas
essa questão contém um precedente histórico no que se chamou no início do século
passado de tráfico de escravos, que é esclarecedor relembrar brevemente.
preâmbulo, porque apresenta as complexas questões da questão do tráfico de
mulheres (TREMBLAY, 2016).
O tráfico de mulheres no século XIX estava diretamente ligado à prostituição
regulamentada pelo Estado, escreve Kathleen Barry em um capítulo de seu livro The
Sexual Slavery of Women (1982, p. 39) apud Bales (2001, p. 33).
O livro é dedicado Joséphine Butler, uma feminista irlandesa que, no final do
século XIX na Grã-Bretanha, lutou contra os exames médicos que deviam ser
submetidos a qualquer mulher designada como menina pública pela polícia da moral
(BALES, 2001).
Aqui está a cadeia de eventos. Em 1864, decretos sobre doenças contagiosas
foram promulgados pelo governo inglês; estipularam que: “qualquer mulher
designada pela polícia da moralidade como prostituta é submetida a exame médico.
Se ela não tivesse doença venérea, era oficialmente registrada e recebia atestado
atestando ser prostituta saudável (BARRY, 1982, p. 41 apud BALES, 2001, p. 34).
Emitido com o objetivo de salvaguardar a saúde dos militares, o efeito desta
legislação não foi apenas controlar as mulheres que se dedicavam ao comércio
sexual, mas também dissuadir todos aqueles que saíram de casa sem acompanhante
masculino, o que afetou principalmente as mulheres da classe trabalhadora que
trabalhavam fora (BÁRBULO, 2016).
Uma historiadora americana, Judith Walkowitz (1980) apud Bales (2001)
também examinou a mesma questão da prostituição na sociedade vitoriana inglesa.
Ela destacou o fato de que, antes dos Decretos de Doenças Transmissíveis, as
mulheres das classes populares estavam envolvidas no comércio sexual de forma
bastante intermitente.
As prostitutas não constituíam uma classe separada da sua comunidade e,
portanto, podiam facilmente ou abandonar a profissão, ou regressar a ela consoante
as circunstâncias, o que aparentemente deixou de ser o caso após as referidas
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Portarias. Isso terá o efeito de rotulá-las de garotas públicas e separá-las de sua
comunidade de origem (BASSANEZI, 2017).
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Assim estigmatizadas, elas passarão a formar um grupo separado, onde se
encontrarão socialmente presas, o que tornará sua mobilidade social mais difícil. Sob
a liderança de Joséphine Butler, uma associação feminista autônoma foi formada em
1869 para se opor aos decretos e lançar as bases para isso. uma campanha política
destinada a forçar o governo britânico a aboli-los. O Manifesto Laidies, que lançou a
campanha, argumentou que:
Os decretos não só privam as mulheres das classes pobres de
seus direitos constitucionais e as obrigam a se submeterem a
um degradante exame interno, mas também sancionam
oficialmente o duplo padrão em matéria de moralidade. sexual
(WALKOVITZ, 1980, p.146 apud BALES, 2001, p. 37).
Judith Walkowitz acrescenta que a campanha anti decretos mobilizou
centenas de mulheres para a arena política, encorajando-as a desafiar os centros de
poder masculino, como a Polícia, o Parlamento e os estabelecimentos militares e
médicos no centro da administração do Decreto. Mulheres assim mobilizadas e seus
aliados identificados com o destino dessas outras mulheres:
É o sistema de regulação, disseram as feministas, e não a
prostituição em si, que condena as mulheres registradas a uma
vida de pecado. estigmatizá-los e impedi-los de encontrar
outro lugar para serem vistos (WALKOWITZ, 1991, p. 398 apud
BALES, 2001, p. 37).
A historiadora ressalta, entretanto, que embora essas feministas de classe
média fossem capazes de fazer uma crítica radical à prostituição, elas ainda
permaneciam ambivalentes sobre o direito das mulheres da classe trabalhadora de
controlar sua própria sexualidade (GUERRA, 2001).
Essa ambivalência não se manifestou durante a luta contra os decretos, o que
não aconteceu depois que estes foram revogados em 1883. De fato, após a
revogação dos decretos sobre doenças contagiosas, Joséphine Butler e seus aliados
concentraram seus esforços contra o tráfico internacional de mulheres, o comércio
de escravos brancos e a prostituição infantil (HAZEU, 2018).
O movimento político feminista, iniciado por Josephine Butler, se viu
apropriado pelos moralistas da Igreja, em sua maioria homens, e se tornou uma
cruzada pela pureza, sendo a continência um ideal de sociedade. Como escreve
525

www.conteudojuridico.com.br

Kathleen Barry (1982, p. 58, apud BALES, 2001, p. 56) “Josephine Butler falou de
pureza, mas em um sentido totalmente diferente daquele compreendido pelos
seguidores de uma cruzada pela pureza”.
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O que ela clamava era uma limpeza do estado que deveria proteger a
liberdade individual das mulheres e acabar com a dupla definição de moralidade
sexual, se fosse homem ou mulher. Os cruzados da pureza não procuravam libertar
a mulher, pelo contrário, queriam que ela voltasse a um papel severamente
encerrado nos princípios da moral vitoriana (JESUS, 2013).
3 COMÉRCIO DE ESCRAVOS BRANCOS E CRUZADA PELA PUREZA
Foi nesse clima de cruzada pela pureza, em um contexto de eugenia, que se
desenvolveu a questão do tráfico de mulheres na virada do século XX. Relatórios
sensacionalistas sobre meninas pobres e inocentes, sequestradas, cloroformizadas e
transportadas para bordéis do continente europeu ou da América do Sul, inundou as
notícias do mundo na virada do século (KRISTOF, 2011).
Além disso, a Cruzada da Pureza incluiu outras reformas, especialmente a
Temperança. Os líderes costumam associar em seus discursos o defensor do tráfico
de mulheres à devassidão imoral da embriaguez. Tratar as mulheres como vítimas
tornou possível enfrentar outros comportamentos que atropelavam os princípios
religiosos, como a embriaguez, amor livre, etc. (LEAL, 2012).
Houve um chamado para a ressurreição da pureza através da destruição do
vício. Em 1902, um Acordo Internacional para a Supressão do Comércio de Escravos
Brancos foi assinado em Paris, ratificado por 12 países em 1904. , onde os governos
se comprometeram a impedir a obtenção de mulheres ou meninas no exterior para
um propósito imoral (MINAYO, 2008).
O acordo foi seguido em 1910 pela Convenção Internacional para a Repressão
do Tráfico de Mulheres Brancas, vinculando 13 países e expandindo o escopo do
acordo para incluir o tráfico de mulheres dentro das fronteiras nacionais. Dois outros
acordos internacionais foram desenvolvidos posteriormente. Sob os auspícios da
Liga das Nações, em 1921, foi assinada a Convenção para a Repressão ao Tráfico de
Mulheres e Crianças e, em 1933, a Convenção Internacional para a Repressão ao
Tráfico de Mulheres, que visa punir aqueles que a organizam tráfico de mulheres
adultas, com ou sem consentimento (TREMBLAY, 2016).
São esses quatro acordos que serão reformulados na Convenção das Nações
Unidas de 1949, chamada de Convenção sobre a Supressão e Abolição do Tráfico de
Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outras Pessoas, promulgada na esteira
526

www.conteudojuridico.com.br

desses acordos internacionais provavelmente teve o efeito de dar mais poderes aos
Estados na repressão às mulheres que se dedicavam ao trabalho sexual, muito antes
da dos traficantes de brancos. Todas as mulheres viram seu direito de viajar
severamente limitado (KEMPADOO, 2016).
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Por exemplo, a Grécia, já em 1912, impedia que mulheres menores de 21 anos
viajassem para o exterior sem uma autorização especial. A partir da década de 1920,
essa questão recebeu menos atenção do público, o que não significa que o
fenômeno tenha desaparecido por completo (GEADAH, 2018).
Ao ler a documentação histórica sobre o assunto, alguns analistas, no entanto,
questionam se esta questão do tráfico de escravos brancos não pode ser em grande
parte um mito. Vários levantamentos sobre o assunto, na Europa e nos EUA, na
verdade chegou a conclusões muitas vezes contraditórias. Há, no entanto, consenso
de que houve exagero e sobre licitação (CAMPANI, 2017).
Além disso, embora seja impossível quantificar com exatidão o fenômeno do
tráfico de escravos brancos, alguns historiadores estimam que seja cerca de 10,00%
da prostituição. Segundo Kathleen Barry (1982) apud Bales (2001), hoje co-fundadora
e alma dirigente da CATW (CoalitionAgainst Traffick in Women), o questionamento
da própria extensão do fenômeno do tráfico de brancos está ligado ao fato de que,
para isso, damos uma interpretação extremamente restrita ao tráfico de escravos,
que só poderia ocorrer em poucos casos.
Para K. Barry (1982) apud Bales (2001), o fato de minimizar a questão do tráfico
de escravos brancos tem o efeito de esquecer que toda prostituição é escravidão;
não se pode, segundo ela, desvincular assim a questão do tráfico internacional de
mulheres e da prostituição local, o que equivale a desviar a atenção da escravização
permanente das mulheres na prostituição.
Isso toca na questão polêmica da definição de tráfico de mulheres. A
dificuldade de se chegar a um acordo sobre uma definição comum de tráfico de
mulheres brancas vai de encontro, à dificuldade atual de se chegar a um acordo sobre
uma definição comum de tráfico de mulheres (MOREIRA, 2009).
Alguns analistas chegam a ver o discurso atual sobre o tráfico de mulheres
como uma reedição do antigo mito do tráfico de escravas brancas. Como também
tem-se a oportunidade de notar, a clivagem das diferentes interpretações do
fenômeno do tráfico de mulheres brancas no início do século passado que está
largamente alicerçado na divisão ideológica em torno da qual girará este fenômeno
do tráfico de mulheres, que ganhará força a partir dos anos 1980 (OLIVEIRA, 2010).
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4 EVOLUÇÃO DA DEFINIÇÃO DO TRÁFICO DE MULHERES
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Até recentemente, tráfico de mulheres era sinônimo de tráfico sexual de
mulheres, ou seja, prostituição ou exploração sexual comercial. A Convenção das
Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas, assinada após a Segunda Guerra Mundial,
desempenhou um papel fundamental nesse sentido (PISCITELLI, 2017).
A Convenção sobre a Supressão e Abolição do Tráfico de Seres Humanos e da
exploração da prostituição alheia, ratificada por vários países das Nações Unidas em
1949, integra e substitui os acordos anteriores sobre o assunto. Identifica tráfico de
pessoas com tráfico para prostituição. O preâmbulo é claro sobre este assunto: a
prostituição e o mal que a acompanha, nomeadamente o tráfico de seres humanos
para fins de prostituição, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa
humana e põem em perigo o bem A Convenção visa punir quem:
Aluga, alicia ou se apropria indevidamente, com vista à
prostituição, de outra pessoa, mesmo que ela concorde;
Explorar o prostituição de outra pessoa, mesmo consentindo
(ARTIGO 1).
As partes desta Convenção também concordam em punir
qualquer pessoa que: 1. Possui, dirige ou conscientemente
financia ou contribui para o financiamento de uma casa de
prostituição; 2. Conhecer ou alugar, no todo ou em parte, um
imóvel ou um outro lugar para a prostituição de outros
(ARTIGO 2).
Dependendo do conteúdo dado às palavras, trata-se de uma perspectiva
abolicionista, ou mesmo proibicionista, dois termos que abrangem o mesmo
parâmetro legal: criminalização. São criminalizados os atos associados à prostituição
e a terceiros, mas não a prostituição em si e as profissionais do sexo, percebidas
como vítimas a serem protegidas (RUBIN, 2018).(SALES, 2010)
No ano de 1980, parece que a atenção internacional neste assunto estava em
segundo plano. Foi graças aos debates em torno da questão da pornografia e ao
desenvolvimento do turismo sexual durante os anos 1980 que os círculos feministas
internacionais se mobilizaram sobre o assunto (PISCITELLI, 2017).
Diversas críticas foram feitas ao lugar da definição e da perspectiva da
Convenção de 1949, na esteira das mobilizações feministas sobre o tema,
principalmente a partir da década de 1980 (SALES, 2010)
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Como tem-se oportunidade de ver, algumas vão querer se consolidar e
fortalecer a Convenção de 1949, dando-lhe força real. Outros culparão o fato de que
as pessoas principalmente envolvidas, as profissionais do sexo, nunca foram
consultadas na elaboração da referida Convenção (SAVONA, et. al. 2014).
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Este último teria apenas o efeito de punir em vez de proteger as mulheres, de
negar a condição de adulto às mulheres e o direito de migrar. Acima de tudo, a
Convenção da ONU nega às profissionais do sexo o direito de migrar, direito à
autodeterminação econômica e sexual (SILVA, 2012).
Essa negação de direitos só pode contribuir para marginalizá-los e
estigmatizá-los, as posições defendidas em particular pelas associações de
profissionais do sexo, que começaram a se formar nos anos 1970, mas que se
tornaram conhecidas. Seu desenvolvimento especialmente à margem dos debates
feministas sobre pornografia e turismo sexual, a partir da década de 1980. A esse
respeito, a publicação do livro de Kathleen Barry em 1982 fala da escravidão sexual
que atua como um verdadeiro detonador das mobilizações em torno dessa questão
da definição do tráfico de mulheres (SKINNER, 2019).
Pode-se citar, nessas mobilizações, alguns pontos de referência. Em 1980 as
mobilizações que giraram em torno de cinco sessões sobre Escravidão Sexual de
Mulheres, Tráfico de Mulheres e Turismo Sexual no Fórum de ONGs paralelamente à
Conferência de Mulheres de Meio da Década da ONU, realizada em Copenhague
(TREMBLAY, 2016).
Em 1983 foi realizada em Rotterdam, Holanda, um "Workshop Feminista
Internacional contra o Tráfico de Mulheres (fórmula de pequenos grupos) por
iniciativa de Kathleen Barry, Charlotte Bunch e Shirley Castley. Este workshop é o
resultado direto do trabalho das reuniões do Copenhagen NGO Forum (TREMBLAY,
2016).
A Rede Feminista Internacional contra a Escravidão Sexual e o Tráfico de
Mulheres, a Rede Feminista Internacional contra a Escravidão Sexual e o Tráfico de
Mulheres foi criada com uma abordagem abolicionista. Hazeu (2018, p. 62) diz com
propriedade:
As primeiras ações dessa rede serão voltadas contra a
prostituição, tráfico de mulheres, turismo sexual e relações com
violência como estupro, mutilação sexual, incesto, abusos,
casamentos forçados, dote e compra de esposas, pornografia
e tortura de presos políticos.
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Esse acontecimento, Hazeu (2018) provocou uma avalanche de alianças entre
mulheres dentro e fora do país. A formação do Comitê Internacional para os Direitos
das Prostitutas e a realização, no mesmo ano na Holanda e, no ano seguinte, na
Bélgica, de dois congressos mundiais de profissionais do sexo, após os quais foi
criada uma Carta Mundial dos Direitos das Prostitutas elaborado. Em vez disso, a
partir de uma abordagem abolicionista, a Carta apelava a criminalizar todos os
aspectos da prostituição adulta resultantes de uma decisão pessoal.
Outras iniciativas semelhantes foram organizadas na mesma época no
Sudeste Asiático em 1987. A criação da Fundação Holandesa contra o Tráfico de
Mulheres (STV), que questiona a abordagem abolicionista da prostituição. A
organização não visa, em sua estratégia, a prostituição como tal, mas sim a coerção
e o abuso de poder a que as profissionais do sexo podem estar sujeitas. A diretora
do STV, Lisa Hofman citada por Kristof (2011, p. 163), explica a perspectiva de sua
organização: "o melhor lugar para começar é melhorar as circunstâncias em que
ocorre a prostituição”. Obviamente, estar-se ali para ajudar quem quer sair da
prostituição, mas também reconhece-se a importância de trabalhar com quem
decide ficar para melhorar as condições de trabalho nesse comércio.
Entre os princípios subjacentes à estratégia antitráfico da STV, mencion-se o
seguinte: nas mulheres envolvidas e às vezes nas mulheres como um todo. A Rede
Feminista Internacional Contra a Escravidão Sexual e o Tráfico de Mulheres, criada
em Rotterdam em 1983, torna-se a Coalizão Contra o Tráfico de Mulheres (CATW)
(TREMBLAY, 2016).
Em 1994 foi realizado um Workshop Internacional sobre Migração e Tráfico
de Mulheres em Chiang Mai, Tailândia. Uma nova rede internacional, a Aliança Global
Contra o Tráfico de Mulheres (GAATW), foi formado nesta ocasião, apoiado por vários
grupos de direitos das mulheres (TREMBLAY, 2016).
Seu objetivo é garantir que os direitos humanos das pessoas traficadas, em
particular das mulheres migrantes, sejam respeitados e protegidos pelas autoridades
competentes através da autodeterminação das mulheres (empoderamento), ao invés
de sua vitimização. Pretendia reinterpretar e redefinir as leis e convenções antitráfico
no interesse dos migrantes. O GAATW defende, entre outras coisas, "a criação de
uma estrutura de proteção de direitos para analisar e intervir estrategicamente na
luta contra o tráfico de mulheres” (BASSANEZI, 2017, p. 212).
5 A COALIZAÇÃO CONTRA O TRÁFICO DE MULHERES
As ações da ONU são consideradas como ações abolicionistas porque seu
objetivo é abolir a prostituição. Na realidade, esta perspectiva enquadra-se no
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parâmetro jurídico da criminalização. Tráfico de mulheres é identificado com tráfico
sexual de mulheres e prostituição. Esta noção de tráfico deve ser substituída pela de
exploração sexual (ARAÚJO, 2017).
A prostituição é identificada com uma forma de exploração sexual da mesma
natureza do estupro, mutilação genital, incesto, violência contra a mulher. Os ativistas
estão agora acrescentando à lista de comparações com o comércio de sangue e
órgãos humanos (ARAÚJO, 2017).
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Nessa perspectiva, a prostituição em si constitui uma violação dos direitos
humanos, semelhante a escravidão. Ela é considerada responsável pela subordinação
das mulheres como um grupo e, portanto, nunca pode ser considerada um ato
voluntário. Não pode haver escolha neste assunto (KEMPADOO, 2016).
Acreditar que a prostituição é uma escolha para as mulheres é reduzir todas
as mulheres ao status mais baixo e desprezível em uma sociedade dominada por
homens. São essas ideias que produzem a justificativa da prostituição como uma
profissão para as mulheres (TREMBLAY, 2016).
Afirma-se que a maioria das mulheres é explorada em seu trabalho e que
somente experimentam outra forma de exploração nesta profissão. Mas aceitar que
se trata de uma profissão significa que o corpo da mulher é mercadoria. É nesta forma
de pensar que reside a justificativa para a exploração sexual e a violação dos direitos
de todas as mulheres (BASSANEZI, 2017).
Neste mundo de pensamento, o tráfico de mulheres se reduz a qualquer
migração para fins de prostituição. A indústria global do sexo erotiza a desigualdade
na medida em que a torna imensamente lucrativa. A prostituição continua por causa
de terceiros (cafetões) que encorajam as mulheres a se prostituírem. Esses
abolicionistas, portanto, exigem a abolição da prostituição penalizando não as
prostitutas, as vítimas, mas as partes (PISCITELLI, 2017).
Nesse sentido, as medidas previstas a esse respeito na Convenção de 1949
não são suficientemente severas. A solução, portanto, não é anular a Convenção de
1949, mas fortalecê-la com a ajuda de um protocolo que estabeleça um comitê de
controle com poderes para receber reclamações. A Convenção de 1949, portanto,
não vai longe o suficiente. Assim seria muito importante que fosse alterado para que
especifique que toda prostituição é uma violação dos direitos humanos e que,
portanto, deve ser totalmente eliminada (CAMPANI, 2017).
A CATW também propõe substituir na Convenção a noção de tráfico por
aquela, globalizante, de exploração sexual em sentido amplo, incluindo a prostituição
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ocasional, pornográfica, militar ou em lésbica, turismo sexual, mercados de
casamento por correspondência, tráfico de mulheres que violam os direitos de todos,
mulher ou homem, adulto ou criança, terceiro mundo ou mundo ocidental (GEADAH,
2018).
Portanto, esta definição rejeita o uso de cada uma dessas distinções para
determinar se a exploração é artificial, o que serve para legitimar a prostituição a
CATW não estabelece, portanto, nenhuma distinção entre tráfico e prostituição.
Quer-se dizer tráfico, tráfico sexual. O problema com CATW é abuso sexual da
pessoa. Enquanto essa coalizão identifica o comércio sexual como uma ameaça aos
direitos humanos, outro campo de ativistas antitráfico identificará, em vez disso, a
coerção sexual (POLANYI, 2017).
5.1 A nova definição internacional de tráfico da ONU e os comentários
recebidos
Em novembro de 2000, em Palermo, a Assembleia Geral da ONU aprovou um
novo Protocolo sobre o Tráfico, como parte de uma nova Convenção Internacional.
Esta é a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional. Dois protocolos o
acompanham: o Protocolo sobre o tráfico de pessoas, denominado Protocolo para
prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças,
e o Protocolo sobre o transporte ilegal de migrantes (contrabando de pessoas),
chamado de Protocolo contra o contrabando de migrantes por terra, ar e mar. O
Protocolo de Tráfico contém a primeira definição consensual e verdadeiramente
internacional de tráfico (RUBIN, 2018).
O Protocolo deu origem a interpretações contraditórias, dependendo do
campo ideológico em que se está. Esses campos ideológicos são: os do GAATW, os
da CATW e os da Rede de Projetos de Trabalho Sexual que representam as opiniões
das associações de trabalhadoras do sexo. No caso da GAATW, a perspectiva da
Convenção sobre o Crime Organizado Transnacional e do Protocolo sobre Tráfico é
de controle do crime. Novas disposições para fortalecer as leis foram elaboradas para
ajudar os governos a compartilhar informações sobre o crime organizado e aumentar
as chances de rastrear e processar traficantes (SAVONA, et. al. 2014).
De acordo com o GAATW, todas as disposições da Convenção se aplicam ao
Protocolo sobre Ambas as ferramentas incluem disposições para proteger e ajudar
as pessoas traficadas que consentem em testemunhar contra os traficantes
(SKINNER, 2019).
No entanto, nenhuma provisão é feita para pessoas traficadas que não
desejam testemunhar. Além disso, essas disposições relativas a testemunhas
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intencionais são deixadas ao critério dos Estados, o que não é o caso com outras
disposições da Convenção. A rede internacional deplora a fragilidade dessas
proteções, bem como a unanimidade da oposição dos governos em adotar uma
linguagem mais restritiva (ARAÚJO, 2017).
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Em relação à nova definição de tráfico internacional, o GAATW reconhece que
o Protocolo claramente se afasta da perspectiva da Convenção de 1949, que visava
apenas à prostituição, e que considerava toda prostituição, voluntária ou forçada,
como tráfico (TREMBLAY, 2016).
O Protocolo de Tráfico, de acordo com o GAATW, de fato reconhece a
existência de prostituição voluntária e prostituição forçada. No entanto, não define intencionalmente - a expressão exploração da prostituição alheia ou outras formas
de exploração sexual, porque os estados não chegaram a acordo sobre um conteúdo
comum (BÁRBULO, 2016).
Por outro lado, especifica o GAATW, os signatários concordam em dizer que
a participação forçada e involuntária na prostituição constitui no âmbito do
Protocolo, tráfico propriamente dito e, inversamente, que a participação de adultos
na prostituição voluntária e não coercitiva, não constitui não (KEMPADOO, 2016).
Esta indefinição de termos relativos à prostituição voluntária fora do âmbito
do tráfico é intencional: não se quer interferir nos assuntos internos dos vários
Estados e nas legislações nacionais relativas à prostituição voluntária. O Protocolo,
portanto, permite que os estados combatam a prostituição forçada e outros crimes
que envolvam força e coação (BASSANEZI, 2017).
A posição da CATW foi expressa em seu Guia para o Novo Protocolo de Tráfico
da ONU. Já para o GAATW, a nova definição de tráfego, especificada no novo
Protocolo, tem uma perspectiva muito diferente daquela da Convenção de 1949, para
CATW, o Protocolo de Tráfego é um tanto na esteira da Convenção de 1949 das
Nações Unidas (GEADAH, 2018).
Para a CATW, uma das questões fundamentais do novo Protocolo sobre o
tráfico é, portanto, sua interpretação: "Deve-se trabalhar para garantir que ele seja
interpretado corretamente e usado como base para uma nova legislação nacional,
regional ou plurirregional (ARAÚJO, 2017).
O Guia para o Novo Protocolo CATW fornece prova dessas preocupações para
a interpretação avançada pelo GAATW e o Grupo de Direito Internacional dos
Direitos Humanos de exploração sexual. De acordo com a interpretação desses dois
organizações, apenas a participação forçada e involuntária na prostituição constitui
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tráfico, a rigor. De acordo com a interpretação do CATW, a definição incluída no
Protocolo estipula antes que o tráfico para a exploração da prostituição e outras
formas de exploração sexual podem ocorrer não apenas sob condições de coerção e
coerção, mas também através do abuso da vulnerabilidade da vítima (KEMPADOO,
2016).
Para CATW, o lobby pró-trabalho sexual recorreu a interpretação
completamente errada (flagrante má interpretação) do protocolo sobre o tráfego, e
isto devido ao fato de que teria perdido uma batalha internacional chave na definição
do tráfego (BÁRBULO, 2016).
Parece a este respeito que a CATW não está totalmente convencida de que
por sua vez, finalmente venceu esta batalha pela definição porque, uma das tarefas
que esta rede se impôs nos próximos anos é enfrentar a corrente ascendente que
separa a questão da prostituição e do tráfego (BASSANEZI, 2017).
Já com relação a Rede de Projetos de Trabalho Sexual (NSWP), fundada em
1991, composta por profissionais do sexo e organizações que prestam serviços a
profissionais do sexo em quarenta países, nas áreas de saúde e direitos humanos
(PISCITELLI, 2017).
A rede NSWP pediu a seus membros em janeiro de 1999 que votassem contra
a adoção do Protocolo. Entre os motivos apresentados, encontram-se os seguintes:
1. O Protocolo visa a categoria de mulheres e crianças. Esse fato não reflete de forma
realista a realidade do trabalho internacional. Os fatores que tornam as pessoas
potencialmente vulneráveis aos traficantes incluem, além da idade e sexo da pessoa,
etnia e orientação sexual; 2. O uso do termo tráfico. Para profissionais do sexo, este
termo tem sido historicamente usado contra prostitutas/profissionais do sexo
migrantes (POLANYI, 2017).
Tem várias definições e na maioria das vezes tem sido sinônimo de
prostituição como tal, ou migração (ilegal) para trabalho sexual. Em vez de proteger
as mulheres da violência e do abuso de todos os tipos, as medidas antitráfico têm
sido frequentemente usado pela polícia para punir mulheres migrantes e
profissionais do sexo e restringir sua liberdade de movimento. A Rede NSWP acredita
que o uso do termo tráfico terá o efeito de direcionar ainda mais os gênero e, como
resultado, levar a uma marginalização ainda maior das trabalhadoras do sexo (RUBIN,
2018).
Como as definições de tráfico são contraditórias e seu uso pode ser prejudicial
às mulheres, é necessário um esforço, de acordo com a Rede NSWP, para encontrar
outras definições alternativas e outros termos para descrever o abuso de poder que
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ocorre na migração para o trabalho e nas condições prevalecentes na indústria do
sexo. Essas novas definições devem ser desenvolvidas independentemente dos
interesses de proteção das fronteiras nacionais (SAVONA, et. al. 2014).
6 CONCLUSÃO
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No final deste estudo, é apropriado fazer um balanço de algumas das
dificuldades encontradas neste exame comparativo de diferentes perspectivas sobre
a questão do tráfico de mulheres, que são as dos principais círculos feministas
antitráfico internacionais, incluindo os de profissionais do sexo. Esta revisão oferece
a oportunidade de identificar algumas questões importantes que emergem desta
análise.
Assim na primeira parte, as várias tentativas de se chegar a uma definição
consensual internacional de tráfico de mulheres visavam modernizar a Convenção da
ONU de 1949, considerada por todos desatualizada. Para alguns (a CATW em
particular), modernizar significava fortalecer, na definição, a equação tráfico =
prostituição = exploração sexual = violação dos direitos humanos.
Tratava-se de dar força ao disposto na Convenção de 1949. Era necessário
criminalizar não só terceiros, mas também os clientes da prostituição. Para outros (o
GAATW em particular), era uma questão de tentar como uma nova definição de
tráfico de mulheres e pessoas poderia abranger as formas modernas de tráfico em
suas várias modalidades e, portanto, não vincular mais o tráfico apenas e
sistematicamente à prostituição.
Outra questão importante, não abordada nesse trabalho, é a questão da
extensão do tráfego. Não foi abordado este aspecto, dada a extrema dificuldade,
sublinhada pela maioria das fontes consultadas, de quantificar seriamente este
fenômeno clandestino. A ausência de dados sérios sobre atividades geralmente
clandestinas e ilegais torna-o praticamente impossível qualquer conclusão séria
sobre a extensão do fenômeno. Ela dá como exemplo o suposto número de
prostitutas na Ásia.
Outra grande questão que está surgindo, e que está diretamente ligada à
questão da extensão do tráfego, é a questão do financiamento.
Uma avaliação que destaca o fato de que o tráfico de mulheres não está
necessariamente vinculado exclusivamente ao comércio sexual, ou que esse tráfico
não levou todas elas à escravidão, pode mudar. A abordagem de arrecadação de
fundos consideravelmente: Resgatar sobreviventes pode revelar-se uma estratégia
menos relevante do que organizar (sexo) trabalhadoras,
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RESUMO: O uso das redes sociais no ambiente de trabalho vem acarretando
inúmeras situações tanto para o empregador quanto para o empregado, seja de
forma positiva ou negativa. O fato inegável é que as redes sociais surgiram a poucas
décadas, mas foi o suficiente para se polarizar na sociedade, incluindo o ambiente
laborativo. A discussão desse tema teve como justificativa a importância que as redes
sociais possuem para o indivíduo, fazendo parte do seu dia-a-dia, interferindo e
modificando as relações humanas e profissionais. Dessa forma, este estudo objetiva
em discutir o uso das redes sociais no ambiente de trabalho, buscando abordar todos
os seus elementos e posições doutrinárias. Para melhor entendimento desse assunto,
se faz necessário expor o posicionamento jurisprudencial, apresentando julgados
brasileiros que já atendem a demanda sobre essa matéria. A metodologia empregada
neste estudo é método de interpretação dialético, com uma abordagem pelo método
dedutivo, uma vez que esse tema ainda não possui grande abrangência doutrinária
no Brasil. A técnica de pesquisa utilizada foi a bibliográfica. Nos resultados
encontrou-se que o uso indevido das redes sociais no ambiente de trabalho pode
ocasionar, dentre outras consequências, a dispensa imediata do funcionário.
Palavras-chave: Redes Sociais. Direito do Trabalho. Jurisprudência.
ABSTRACT: The use of social networks in the work environment has led to numerous
situations for both the employer and the employee, whether positive or negative. The
undeniable fact is that social networks emerged a few decades ago, but it was enough
to polarize in society, including the working environment. The discussion of this
theme was justified by the importance that social networks have for the individual,
being part of their daily lives, interfering and modifying human and professional
relationships. Thus, this study aims to discuss the use of social networks in the
workplace, seeking to address all its elements and doctrinal positions. For a better
understanding of this matter, it is necessary to expose the jurisprudential positioning,
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presenting Brazilian judges who already meet the demand on this matter. The
methodology used in this study is a dialectical method of interpretation, with an
approach through the deductive method, since this theme does not yet have a wide
doctrinal scope in Brazil. The research technique used was bibliographic. In the
results, it was found that the improper use of social networks in the workplace can
cause, among other consequences, the immediate dismissal of the employee.
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Keywords: Social networks. Labor Law. Jurisprudence.
INTRODUÇÃO
Com a avanço das redes sociais (Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram,
MySpace, Google+, etc.), as relações de trabalho se transformaram, tornando-se uma
realidade cada vez mais presente. No respectivo estudo discorre-se acerca da
utilização das redes sociais no ambiente laboral, mostrando as consequências, em
especial na contratação e demissão de empregados, além da mostra sobre as
alterações na legislação trabalhista.
A questão problema deste estudo é saber quais as influências, no direito
trabalhista brasileiro, advindas da expansão maciça da utilização das redes sociais, e
como a legislação trabalhista vem se comportando diante de tal fato?
O uso de redes sociais em ambientes de trabalho pode trazer diversas
consequências, tais como, a rapidez dos serviços, a agilidade temporária de
ferramentas de trabalho, a divulgação de determinadas atividades e o aumento do
relacionamento interpessoal entre os empregados, além a proximidade da relação
patrão-empregado.
Dentro dessas relações interpessoais podem surgir situações que podem
acarretar em ações judiciais. Tem-se, por exemplo, a publicação feita pelo
empregado, na internet com linguagem ofensiva a uma determinada colega de
trabalho ou até mesmo ao seu superior ou responsável. Nesses casos, a justa causa
pode ser aplicada com base no artigo 482, alínea "k", da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), segundo o qual todo ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas
contra o empregador e superiores hierárquicos constituem motivos para a dispensa.
Em regimento pátrio não existe uma norma específica que exerça controle sobre o
conteúdo publicado em redes sociais.
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Em vista disso, o objetivo deste estudo é demonstrar a influência e evidenciar
implicações, no direito do trabalho, da utilização das redes sociais; analisar os
aspectos tecnológicos, em especial as redes sociais, e como elas se inserem dentro
do cenário mercadológico de trabalho; apresentar a relação entre as Redes Sociais e
o Ambiente de Trabalho e demonstrar as consequências jurídicas e sociais do mau
uso das Redes Sociais no Trabalho.
Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão de literatura, constituído de
estudo bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de
leituras das leis, da Constituição Federal, de revistas jurídicas, de livros e artigos
vinculados à análise das consequências das redes sociais no ambiente de trabalho e
de outras doutrinas disponíveis relacionadas ao tema.
A presente pesquisa foi realizada mediante o levantamento de documentos.
Assim, a coleta de dados é resultado de uma busca feita em bases de dados, tais
como: Scielo; Google, dentre outros, entre os dias 01 a 18 de outubro de 2020.
1 DAS REDES SOCIAIS
Para se falar em Rede Social, fala-se também na comunidade virtual. Este termo
é utilizado “para os agrupamentos humanos que surgem no ciberespaço, através da
comunicação mediada pelas redes de computadores” (PINTO, 2012, p. 16).
Jacob Moreno (1934) foi um dos precursores no estudo das redes sociais. Em
seus trabalhos, ele sugeria estudar a forma como as pessoas que estavam em
determinado grupo se comunicavam, além de delinear “os lugares de centralidade
através de algum membro diferenciado do grupo e indica formas gráficas para a
percepção da estrutura do grupo – o chamado sociograma” (MENESES; CASTELA,
2015, p. 18).
Como opina Marteleto (2001, p. 72) as redes sociais significam “um conjunto de
participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses
compartilhados”. E ainda:
As redes sociais podem ser definidas como uma estrutura social
formada por indivíduos (ou empresa), chamados de nós, que
são ligados (conectados) por um ou mais tipos específicos de
interdependência,
como
amizade,
parentesco,
proximidade/afinidade, trocas financeiras, ódios/antipatias,
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relações sexuais, relacionamento de crenças, relacionamento
de conhecimento e de prestígio, etc. (GABRIEL, 2017, p. 196).
É importante destacar que existe uma diferença entre rede social e mídia social.
A primeira está ligada a pessoas conectadas em função de interesse comum. A
segunda está “relacionada a conteúdos, como textos, vídeos entre outros que são
criados e compartilhados por indivíduos pertencentes às redes sociais” (PINTO, 2012,
p. 24).
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Dando prosseguimento ao assunto, de acordo com Laudon; Laudon (2018, p.
02) “as redes sociais permitem que os usuários se relacionem através de perfis, que
são páginas virtuais criadas para a publicação de fotos, arquivos, vídeos, textos, entre
outros”. Essas páginas podem ser compartilhadas com outros usuários da rede, ou
seja, outros membros podem visualizar o perfil do indivíduo.
Segundo Spyer (2009, p. 24) as redes sociais via internet “ampliaram as
conexões sociais dos indivíduos, assim como expandiram a capacidade de difusão de
informações detidas pelos grupos”. Assim, por meio da rede, a informação restou
com a possibilidade de circular mais rapidamente.
Cada site de uma rede social apresenta uma característica própria. Assim, as
redes sociais além de serem diversas possuem diferenciação de manuseio e
tecnologia diferentes. A título de exemplo, cita-se o Facebook, Youtube, o Twitter, o
Instagram, dentre outros.
No caso do Facebook, esta rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg,
Dustin Moskovitz e Chris Hughes, possibilita de maneira simples “estabelecer um
relacionamento social que visa o entretenimento e troca de dados e imagens, uma
vez que semanalmente circulam pela rede uma variedade de imagens novas” (PINTO,
2012, p. 25).
Já o Youtube, criado por Chad Harley e Steve Chem em 1995, é entendido
como uma “ferramenta presente na vida dos indivíduos para compartilhar e assistir
uma variedade de arquivos de vídeos pela internet permite explorar uma vasta gama
de conhecimentos específicos” (PINTO, 2012, p. 26).
Em seu conceito, apresenta-se:
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[...] também é considerada uma rede social, visto que é capaz
de expressar valores e objetivos uma vez que muitos utilizamse desse recurso para obter alguma vantagem devido a
exploração ou estratégias da mídia social através de
propagandas. Desta forma atualmente tem uma finalidade e
também um conceito, pois o vídeo postado no Youtube tem
um resultado muito mais rápido e consegue atingir um número
muito maior de pessoas e lugares diante do contexto de
mundo (PINTO, 2012, p. 26).
Outra rede social também muito popular é o Twitter. Essa rede pode ser
entendida como sendo uma “rede de informações em tempo real, que conecta o
indivíduo aos conteúdos disponibilizados por outros usuários e empresas, através de
um perfil criado pelos próprios usuários” (PISTORI et al. 2014, p. 05).
Há também o Instagram, que atualmente é tão popular quanto o Facebook e
o Twitter. Em seu conceito, “é uma rede social que permite o compartilhamento de
fotos, que podem receber filtros para aprimoramento da imagem ou customização,
e também de vídeos, desde que sejam de curta duração” (PISTORI et al, 2014, p. 06).
Criado por Kevin Systrom e Mike Krieger, o Instagram foi lançado em 2010,
ganhando rapidamente popularidade entre os usuários, contando hoje, segundo
várias pesquisas, com mais de 100 milhões de usuários ativos ao redor do mundo
(PISTORI et tal. 2014).
Importante mencionar que o crescimento dessas redes sociais, principalmente
no Brasil, se deve pelo fato de que a grande maioria dos países serem bastante
sociais, com uma crescente penetração de smartphones. Isso também ajuda a
explicar o porquê de as redes sociais serem tão populares nos países.
Por fim, tem-se o Whatsapp. Esta rede social funciona por meio de um
aplicativo de smartphone. Esse aplicativo autoriza o envio de mensagens rápidas à
sua rede contatos do celular. Da mesma forma, permite a criação de um grupo para
conversas sobre um assunto específico além de enviar fotos, vídeos e áudios, e
também efetuar chamadas.
O WhatsApp Messenger é um aplicativo gratuito para a troca
de mensagens disponível para o Windows Phone e outras
plataformas. O WhatsApp utiliza a sua conexão com a internet
(4G/3G/2G/EDGE ou Wi-Fi, conforme disponível) para enviar
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mensagens e fazer chamadas para amigos e familiares. Além
disso, permite ao usuário enviar e receber mensagens,
chamadas, fotos, vídeos, documentos e Mensagens de Voz
(MICROSOFT, 2016, p. 01).
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Como descrito acima, cada site de uma rede social apresenta uma característica
própria. Assim, as redes sociais além de serem diversas possuem diferenciação de
manuseio e tecnologia diferentes. Soma-se a isso o fato de que as redes sociais
acabaram por influenciar não apenas a sociedade e seus membros, mas também no
ambiente de trabalho, conforme se analisa no tópico seguinte.
2 DO CONTRATO DE TRABALHO E AMBIENTE DE TRABALHO
Como visto no tópico anterior, as redes sociais são a grande forma de se
comunicar entre as pessoas na atualidade. É por meio das redes sociais que grande
parcela da população se comunica e se interage.
No ambiente de trabalho não poderia ser diferente. As redes sociais também
estão inseridas dentro do mercado de trabalho, fazendo parte da rotina de grandes
empresas, sejam públicas e principalmente de iniciativa privada. Muitas delas
inclusive são usadas como ferramentas de trabalho.
Redes sociais como Facebook, Instagram, Network e até mesmo o Whatsapp
são muito utilizadas pelas empresas em geral, desempenhando diversas funções,
trazendo a proposta aproximar os funcionários e seus supervisores ou mesmo um
contanto mais próximo e flexível com a direção da empresa. As redes sociais ainda
ajudam a divulgar a empresa e ampliar a lista de contatos e clientes.
As redes sociais em relação ao Trabalho possui uma dimensão jurídica e
doutrinária bastante ampla. Apesar de ser uma situação bastante recente, a sua
inserção no ambiente de trabalho vem trazendo diversas situações onde o Direito e
a jurisprudência tem trabalhado atentamente.
Primeiramente, as redes sociais surgem no ambiente de trabalho por meio do
contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um dos institutos jurídicos de enorme
importância, pois é a base da maior parte das relações humanas.
O contrato de trabalho representa um acordo de vontade entre dois ou mais
sujeitos de direito e possui como objetivo criar, modificar ou extinguir direitos.
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Em seu conceito, apresenta-se:
[...] Contrato constitui uma espécie de negócio jurídico, de
natureza bilateral ou plurilateral, que depende, para sua
formação, que a vontade das partes se encontre, pois é um ato
que regula interesses privados. Em um contrato há o acordo de
vontades das partes, com a combinação de interesses, que
constitui, modifica ou extingue uma obrigação. Tem como
fundamento a vontade humana, devendo ser feito conforme o
ordenamento jurídico estabelecido, que cria, modifica ou
extingue, direito ou obrigação (DINIZ, 2003, p. 24).
Em relação a sua importância, ela se deve ao fato de vincular indivíduos
juridicamente livres, ou seja, “que não estão ligados uns aos outros por relações
extravolitivas, Sendo assim, o contrato é visto como um modo de realização do
exercício privado da liberdade e da vontade” (NOLASCO, 2014, p. 01).
Assim, o contrato de trabalho pode ser entendido como um “negócio jurídico
expresso ou tácito mediante o qual uma pessoa natural obriga-se perante pessoa
natural, jurídica ou ente despersonificado a uma prestação pessoal, não-eventual,
subordinada e onerosa de serviços” (CARRION, 2010, p. 28).
Com isso, entendem-se quais são os elementos da relação empregatícia: a
subordinação jurídica; pessoalidade; pessoa física; não-eventualidade e onerosidade.
O contrato de trabalho é gerado pela vontade das partes. Tal vontade poderá ser
tácita ou expressa.
De acordo com o caput do artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) “contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente
à relação de emprego”. Essa conceituação é bastante criticada pela doutrina jurídica,
por exemplo, afirma que esse artigo deixa a desejar os elementos do contrato
empregatício; além disso, subentende-se que o contrato faz com que a relação de
trabalho surja, sendo que o contrato é a própria relação.
No que tange as suas características, o contrato de trabalho é um “acordo de
Direito Privado, sinalagmático, consensual e intuito personae quanto ao empregado,
é de trato sucessivo e de atividade” (DELGADO, 2012, p. 45). Ainda é oneroso, dotado
de alteridade e pode vir acompanhado de outros contratos anexos (contrato
complexo).
Em relação ao ambiente de trabalho, este é o local onde o indivíduo exerce
uma atividade. O Direito Ambiental, por exemplo, coloca o termo “meio ambiente do
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trabalho” como forma de tratar das condições de saúde, ergonomia e poluição nos
ambientes laborais (MARTINEZ, 2016).
Em sentido mais específico, pode-se conceituar o meio ambiente do trabalho
com sendo o “local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam
remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na
ausência de agentes que compromete a incolumidade físico-psíquica dos
trabalhadores” (RIZZATTO, 2015, p. 05).
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Assim, o meio ambiente de trabalho é tudo que cerca a atividade dentro de
uma empresa, fábrica, escritório, etc. É entendido como “o lugar onde se estabelece
a convivência e permanência dos trabalhadores, no desenvolvimento de suas ações
de trabalho e as condições que os envolvem” (MARTINEZ, 2016, p. 35).
Nos dizeres de Garcia (2013, p. 18) “as circunstâncias desse meio afetam
diretamente a vida do trabalhador, tendo em vista que ele passa parte de sua vida
no ambiente em que exerce sua função”.
Dessa forma, pode-se afirmar que quando se tem um ambiente de trabalho
onde se tem um acesso ágil e facilitado, contendo ferramentas poderosas de
distração, como as redes sociais, por exemplo, a produtividade do trabalhador tem
grandes chances de ficar prejudicadas.
Assim, as redes sociais pode tanto ajudar quanto prejudicar o profissional no
seu ambiente de trabalho. O uso dessas redes pode ser uma ponte importante para
a comunicação do funcionário com a empresa como também pode ser uma
ferramenta de distração e negligência do funcionário, podendo ocasionar inclusive
com a sua demissão.
3 AS REDES SOCIAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO
A utilização das redes sociais no Brasil se tornou rotina. Milhares de brasileiros
acessam diariamente as redes sociais, em várias horas do dia, estando em vários
lugares, inclusive no ambiente de trabalho.
O impacto causado pelas redes sociais não afetou somente a maneira como as
pessoas se relacionam, mas é notável que o Direito do Trabalho também sofreu esse
impacto, ocorrida na sociedade por meio das redes sociais (MARQUES, 2016).
A explosão da Internet alterou de forma significativa o cenário trabalhista
brasileiro. A Internet adentrou no mercado de trabalho, como forma de aperfeiçoar
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o trabalho burocrático da grande maioria das empresas, além de dar maior
praticidade aos seus serviços (FONSECA, 2018).
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Além de vários benefícios, como o avanço da tecnologia, a Internet trouxe
consigo também a facilidade de relacionamento com mundo, em qualquer lugar e
momento, por meio das redes sociais. A enorme popularidade e o aumento do seu
uso representaram e ainda representa uma verdadeira revolução da comunicação
interpessoal (MARQUES, 2016).
A esse respeito, cabe citar:
Hoje [...] o trabalho é comumente realizado num ambiente
automatizado, informatizado e globalizado. Num ambiente
sem fronteiras em que as novas tecnologias de comunicação e
informação, o barateamento dos custos e a massificação do
crédito banalizam o uso dos computadores pessoal e
coorporativo, e permite a utilização corriqueira da internet e
dos seus aplicativos, como o correio eletrônico e as redes
sociais (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) que constituem meios
ágeis e eficientes de comunicação e relacionamento social
(BELMONTE, 2013, p. 02).
A influência das redes sociais pode ser detectada em diferentes áreas e
momentos. Em relação a influência da utilização no ambiente de trabalho, este tem
sofrido uma mudança drástica desde que referidas redes caíram no gosto popular.
Cita-se como exemplo, a sobrecarga da memória e da rede, que ocasiona em
lentidão dos servidores; o tempo subtraído do trabalho do empregado que o utiliza
na elaboração de mensagens e também para navegar na Internet, e ainda, o tempo
que é gasto na leitura de inúmeras mensagens, ocasionando na redução da
produtividade (CARRION, 2010).
O uso ou não das redes sociais no ambiente de trabalho e durante o expediente
tem se tornado em uma grande polêmica, principalmente quando se é analisado sob
a perspectiva no rendimento do empregado durante o exercício da sua função.
Neste ponto, existem duas correntes. Na primeira corrente, tem-se aqueles que
não haveria necessidade de se usar as redes sociais durante o expediente, pois levase em consideração a consciência do empregado que pode delimitar o tempo
dedicado ao acesso (FERNANDES, 2017).
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Por outro lado, têm-se aqueles que adotam o entendimento de que se deve
proibir o uso das redes sociais, além de se criar uma política de restrição ou proibição
total do seu uso durante o expediente laboral.
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Sob essa temática, Rocha (2016) entende que os empregadores sentem o
direito de proteger seus interesses, haja vista que os computadores são pertencentes
ao patrimônio da empresa. Por essa razão, o tempo é por eles remunerado em função
do trabalho realizado e não desperdiçado.
O fato é que as Redes Sociais no ambiente de trabalho se tornaram um
problema sob vários aspectos, como por exemplo, pela facilidade com que os
empregados podem se relacionar com o mundo exterior e se desprenderem de suas
atividades dentro do ambiente de trabalho (MARTINS, 2016).
Segundo Martinez (2016, p. 41) “as pessoas se relacionam, nas redes sociais de
maneira massificada. No tempo que deveria ser utilizado para o trabalho elas podem
compartilhar fotos, pensamentos, opiniões, dados, etc.” com isso a Internet se tornou
uma ferramenta de interação rápida, de respostas que são praticamente
instantâneas, gerando outra resposta, e gerando outra discussão.
[...] o empregado e contratado para laborar durante sua jornada
de trabalho e consequentemente é pago por esse motivo
(trata-se do contrato de trabalho artigo 442 da CLT). Sendo
assim, o empregado não pode “gastar” seu tempo de trabalho
em redes sociais ou em atividades diversas da que foi
contratado (PRETTI, 2015, p. 01).
Com isso, o empregado vem desperdiçando cada vez mais o tempo que, na
verdade, deveria pertencer à sua função laborativa. E em decorrência desse fato, a
sua atividade ou função não está sendo exercida de forma correta e também não traz
os resultados desejados pela empresa, como um cumprimento de metas.
Cabe ainda relatar que grande parte do uso das redes sociais pelo empregado
é feito longe do empregador, uma vez que o mesmo não precise sair do seu local de
trabalho para estar conectado numa rede, conforme se acentua:
Na realidade, o que se evidencia nos tempos hodiernos é que
as empresas não querem a perda do valiosíssimo tempo, e se
preparam para controlar o uso da comunicação eletrônica.
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Salienta-se que o uso da internet pelos empregados, em seu
benefício, ocorre de maneira muito menos visível do que o
manuseio de um fax, telefone ou mimeógrafo, pois o “infrator”
fica sentado em seu posto de trabalho, aparentemente,
trabalhando para a empresa (ROCHA, 2016, p. 170).
Com a intenção de sanar essa problemática, algumas medidas podem ser feitas
pelo empregado para que não surja um possível problema ao se utilizar uma rede
social. Nesse aspecto, cabe citar:
– Cuidar o conteúdo de publicações, evitando assuntos
polêmicos, ou comentários que podem ser interpretados como
discriminatórios, ou xingamentos.
– Não falar mal da empresa, de chefes ou colegas de trabalho,
lembrando, as empresas também estão conectadas, podendo
a qualquer tempo visualizar tais comentários, além de que
atitudes assim são antiprofissionais.
– Nunca publicar fotos muito expostas ou sensuais, isso pode
queimar a imagem profissional.
– Se a empresa tem liberação de acesso às redes sociais, o
profissional pode delimitar horários de acesso, assim não corre
o risco de perder prazos ou diminuir a qualidade de suas
tarefas. O contrário também vale, se a empresa não libera o
uso, mas é possível o acesso por meio de dispositivos moveis,
é importante cuidar para não está sempre grudado no
aparelho.
– Não adicionar pessoas com cargo de chefias, diretores se não
tiver relacionamento pessoal ou amizade com eles.
– Tomar cuidado com a publicação de fotos com pessoas do
trabalho como gerentes, diretorias e colegas em festas, bares,
ou até uma visita em suas casas, dependendo do conteúdo
pode possuir aspectos negativos para imagem profissional,
podendo também ser mal interpretado pela empresa.
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– Jamais usar as redes sociais para paquerar colegas de
trabalho.
– Muito importante, em hipótese alguma faça comentários ou
divulgue informações sigilosas da empresa, deve-se cuidar da
ética profissional sempre.
(OLIVEIRA, 2015, p. 01)
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Por outro lado, as empresas também vêm adotando medidas que ajudem o
empregado a não cair o seu rendimento ou não cumprir com os seus deveres no
ambiente laborativo. Como já citado anteriormente, tem-se a proibição definitiva e
total de qualquer rede social ou apenas relativa, quando a rede em si em nada tem
a ver com o trabalho.
Outros métodos também foram adotados pelas empresas, como por exemplo,
colocar aviso na área de trabalho do computador para que o empregado seja
lembrado, diariamente da proibição; informar que as atividades dos usuários são
diariamente monitoradas (MARQUES, 2016).
Outras empresas ainda vão mais longe, fazendo uso de softwares complexos
que monitoram os empregados automaticamente emitindo imediatamente as
punições aos infratores. E até mesmo as empresas que dispõe de computadores que
automaticamente bloqueiam o acesso a redes sociais e outros sites que não estejam
relacionados ao trabalho.
A quantidade de mensagens eletrônicas trocadas diariamente é enorme. Esse
imenso volume de troca de informações pode representar prejuízo ao empregador,
como por exemplo, no caso de uma empresa que possui mil empregados que trocam
informações e mensagens particulares todos os dias. Com essa ideia, pode-se
imaginar o quanto de horas são perdidas apenas com as redes sociais (MARTINS,
2016).
As redes sociais presentes na internet são apenas uma
expansão das redes humanas que existem desde que
começamos a viver em grupos. Muitas vezes a queda do
desempenho no trabalho é interpretada como uma
decorrência do uso dessa tecnologia – que desse modo é vista
como a vilã – enquanto sua causa real permanece não
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reconhecida: a falta de motivação presente no trabalho
(AMADEU, 2018, p. 01).
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Com base ainda no supra autor, a falta de motivação para o trabalho é o
verdadeiro motivo da diminuição do rendimento do empregado, e não as redes
sociais em si, haja vista que as redes sociais virtuais são apenas uma expansão das
redes sociais reais.
A diferença nesse caso está na facilidade de interação com a rede social virtual,
que pode ser utilizada sem que o empregado efetivamente “saia” do trabalho.
O empregador quando usa a medida de proibição do uso da rede social se
justifica alegando que isso compromete a produtividade do empregado. Existem
várias pesquisas que apontam que “durante o acesso ao Facebook ou Twitter, o
empregado está deixando de lado suas obrigações do trabalho, e tratando de
assuntos pessoais” (MARQUES, 2016, p. 26).
Apesar disso, é inegável afirmar que a Internet juntamente com as redes sociais
se tornaram uma sensação irresistível para a maioria dos empregados, seja para
entretenimento ou para obter alguma informação ou até mesmo por motivos
pessoas, como aplicativos de namoro e paquera. Mas quando se usa durante o
horário de expediente, esse tempo é desperdiçado, fugindo da finalidade da função
laborativa (MARTINS, 2016).
Estudiosos afirmam que as redes sociais no ambiente de trabalho não trazem
plenamente o sucesso profissional tanto do empregado quanto da empresa, pois
quando é utilizado de má forma podem acarretar prejuízos, financeiros e humanos.
É preciso frisar que nem todos os ambientes de trabalho são facilitadores da
utilização das redes sociais, e que não é todo empregado que tem acesso fácil às
redes sociais e que as utilizam de forma irresponsável, a ponto de prejudicar sua
produção e consequentemente a empresa.
Apesar de que exista uma preocupação com o desempenho do empregado, as
empresas também não permitem o uso das redes sociais pelo fato de se buscar evitar
a saída de informações sigilosas (que não podem ser repassadas para a
concorrência), além é claro, da preocupação com a imagem da empresa na Internet,
uma vez que essa ferramenta é nos dias de hoje a maior fonte de popularidade de
qualquer empresa.
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Mesmo tendo outros motivos, a queda de produtividade ainda é uma das
maiores preocupações dos empregadores. Não só nos dias de hoje, mas é possível
observar que a produtividade é um requisito que representa uma preocupação das
empresas desde os primórdios do comércio.
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Por conta disso, a produtividade é o que faz com que a empresa não tenha
prejuízos motivados pelos seus funcionários. E um dos motivos que acarretam a baixa
produtividade é justamente o uso indevido das redes sociais no ambiente de trabalho
e no horário de trabalho. Sendo assim, é preciso que os funcionários estejam sempre
atentos quanto ao uso das redes sociais para que não venham a se prejudicarem e
nem consequentemente trazer prejuízos a empresa.
3.1 DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
Uma das principais características da relação de emprego é a subordinação.
Com isso, o empregador possui o direito de direção sobre a atividade de seus
empregados.
Insta destacar que “o empregador não tem direito sobre a pessoa do
empregado, mas possui direitos sobre a maneira como a atividade do funcionário é
exercida” (NASCIMENTO, 2017, p. 713).
Dentro do contrato de trabalho, o empregador possui posição hierárquica
superior ao seu empregado. Todavia, essa prerrogativa não retira do empregado os
seus direitos fundamentais, que conforme alude o supracitado artigo constitucional,
não podem ser violados.
Como aduz Cunha (2012, p. 01) “os trabalhadores mantêm todos os direitos de
que são titulares as outras pessoas enquanto pessoas humanas e cidadãos”. Dessa
forma, como acrescenta deste (2012, p. 39) “o poder de controle do empregador não
deve afrontar a dignidade da pessoa humana e fruição plena dos direitos
fundamentais previstos na Constituição, se isto ocorrer, é assegurado ao empregado
o direito à indenização”.
Em vista disso, é escolha de o empregador bloquear ou não o acesso a certos
sites. Ou então, pode-se permitir uma atividade educativa de forma que os acessos
sejam liberados, mas monitorados, impondo limites e aplicação de punições em caso
de descumprimento (GARCIA, 2013).
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Soma-se a isso, que o Código de Condutas, não é só permitido como também
é defendido no contexto das empresas. Porém, em várias situações, o problema ainda
continua, e a criação de normas acaba por trazer outros problemas. Isso se deve pelo
fato de que os empregados, ao serem monitorados, passam a se posicionar de
maneira contrária a este monitoramento (MARTINS, 2016).
De qualquer forma, não é permitido ao empregado fazer uso de imagens e
vídeos da empresa ou de seus serviços sem prévia autorização da empregadora.
Diante disso, indaga-se: Divulgar imagens do local de trabalho pode resultar em
demissão por justa causa? Conforme explica Pretti (2015, p. 01) “a dispensa é devida,
mas o empregado deve antes ser advertido. Em caso de reincidência, será suspenso.
E em caso de repetição do ato, será demitido por justa causa”.
Deve-se tomar bastante cuidado para não divulgar a imagem da empresa de
forma desnecessária ou desrespeitosa, podendo sofrer futuras consequências, como
a suspensão ou até mesmo a demissão por justa causa. O mesmo vale para o
empregador que se utiliza da imagem do empregado para fazer divulgação sem a
permissão do mesmo.
O fato de que é empregado não significa necessariamente que se devam fazer
tudo o que lhe é mandando a fazer, principalmente se o serviço solicitado foge da
seara da sua função. Além de abuso de autoridade, isso também pode ensejar em
indenização.
Do mesmo modo é extremamente proibido que o empregador leia as
mensagens particulares de seus empregados nas redes sociais ou no e-mail pessoa,
mesmo que “elas tenham sido trocadas em meios de comunicação de propriedade
do empregador” (NASCIMENTO, 2017, p. 715).
Cabe destacar que para que se evitem problemas, é preciso que o empregador
tenha absoluto cuidado de “limitá-lo ao registro quais sites foram acessados e o
tempo que foi gasto em cada site, com registros individualizados pelo usuário ou
pelo endereço IP do computador utilizado” (NASCIMENTO, 2017, p. 715).
A jurisprudência vem ao longo dos anos se adaptando à inclusão das redes
sociais no ambiente de trabalho. Várias situações com as redes sociais vêm ensejando
em casos para o Judiciário sentenciar.
A primeira situação mostrada neste estudo para demonstrar como as redes
sociais está inserida definitivamente no ambiente de trabalho é o reconhecimento ao
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empregador do direito de fiscalizar a atividade de seus empregados na Internet.
Porém essa prerrogativa deve respeitar alguns princípios, tais como o princípio da
proporcionalidade, da importância e dimensão de peso.
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Em muitas situações trabalhistas com base nas redes sociais, há a menção do
princípio da privacidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que o direito à privacidade
do empregado, embora presente no texto constitucional, não é absoluto, podendo
ser sacrificado perante outros direitos em situações específicas, com a mostrada
acima.
Esse princípio (privacidade) pode ser sacrificado perante outros princípios,
como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, da necessidade e da
idoneidade. Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência:
COMUNICADOR
INSTANTÂNEO
NÃO
É
E-MAIL.
CONVERSAS REALIZADAS VIA MSN MESSENGER
GRAVADAS EM COMPUTADOR DA EMPRESA. ACESSO DO
EMPREGADOR
AO
CONTEÚDO.
INVASÃO
DE
PRIVACIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
LÍCITA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CONCORRÊNCIA
DESLEAL. JUSTA CAUSA DEVIDA. O MSN Messenger não é
conta de e-mail, quiçá particular. Assim não é invasão de
privacidade o acesso ao conteúdo de conversas em
comunicadores instantâneos. Ainda que assim não fosse, a
proteção à individualidade, à liberdade, à personalidade ou à
privacidade, apesar de essencial no que se concebe como
Estado de Direito, não é absoluta. Ademais, não se divisa que
as provas obtidas pelo empregador o foram de forma ilícita,
porquanto patenteado nos autos que as conversas
empreendidas pelos empregados foram gravadas nos
computadores de propriedade da empresa; que o
conhecimento do teor dos diálogos foi facilitado pelo próprio
obreiro; e que, por visualizar que o contido nos arquivos
caracterizava-se em ato grave, era dever da empregadora
promover as diligências necessárias para apurar os fatos. Dessa
forma, ressaindo do conjunto fático-probatório produzido nos
autos que o obreiro praticou falta grave, insculpida na alínea
"c" do artigo 482 da CLT, deve subsistir a dispensa por justa
causa aplicada. (TRT10, RO - 01304.-2007-007-10-851, Rel. BRASILINO SANTOS RAMOS, 2ª turma, 07/07/2009)
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Cabe frisar novamente a necessidade de se controlar o que o empregado faz
uso das redes sociais e outros meios durante o período de trabalho, a fim de evitar
que vaze dados sigilosos da empresa, como ocorrido no presente caso.
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Outra questão também muito frequente no uso de redes sociais no Direito do
Trabalho diz respeito a liberdade de expressão do empregado e a demissão por justa
causa.
Segundo Fernandes (2017, p. 30) a liberdade de expressão “é o direito que todo
indivíduo possui de manifestar seus pensamentos, suas opiniões, sua atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação”.
Este direito se encontra na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, e
também é de grande valia, pois ajuda a concretizar ainda mais o princípio da
dignidade da pessoa humana, princípio norteador da carta constitucional.
O direito de liberdade de expressão representa uma maneira de proteger a
sociedade contra opressões e da ditadura. No entanto, é preciso equilibrar essa
garantia para que ela possa coexistir com outros direitos, como, por exemplo, o
poder empregatício (MARTINEZ, 2016).
No que se refere à justa causa, ela é “a ação ou omissão de um dos sujeitos da
relação de emprego, ou de ambos, contrária aos deveres normais impostos pelas
regras de conduta que disciplinam as obrigações resultantes do vínculo jurídico”
(NASCIMENTO, 2017, p. 1.249).
Para que o mau uso das redes sociais cause uma demissão por justa causa, fazse necessário a análise de algumas das hipóteses elencadas no art. 482 da CLT. Essas
hipóteses são:
Ato de improbidade: é a ação ou omissão desonesta do
empregado, para lesar o patrimônio do empregador ou de
terceiro.
Mau procedimento: é o comportamento irregular do
empregado, incompatível com as normas exigidas pelo senso
comum do homem médio.
Incontinência
de
conduta: também
constitui
um
comportamento irregular, porém incompatível não com a
moral em geral e sim com a moral sexual e desde que
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relacionada com o emprego. Esta hipótese é perfeitamente
aplicável ao uso das redes sociais, onde é possível compartilhar
qualquer tipo de material inclusive com teor pornográfico.
Negociação habitual por conta própria ou alheia sem
permissão do empregador: é uma negociação feita pelo
empregado sem o consentimento do empregador e que
prejudica o trabalho da empresa.
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Ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o
empregado: acontece quando o indivíduo se aproveita de sua
qualidade de empregado para explorar a mesma atividade que
seu empregador, tomando, inclusive a sua clientela. É possível
que o empregado utilize as redes sociais para que consiga
captar a clientela de seu empregador, oferecendo seus serviços,
ou produtos com preços mais baixos.
(NASCIMENTO, 2017, p. 1.259)
Em vista disso, diversos casos vêm batendo na porta do Judiciário trabalhista
envolvendo fatos ligados às redes sociais, liberdade de expressão e demissão por
justa causa.
Assim, tem-se o seguinte julgado:
Imagine a situação: O reclamante falta ao serviço dizendo ao
patrão que a filha está doente, mas uma foto no Facebook
mostra que está em uma reunião festiva, dentro de uma
piscina. Em outra ocasião, alega estar doente, mas uma foto
em sua página indica estar em uma festa de casamento,
inclusive ingerindo bebida alcoólica. Pois foi o que aconteceu
em um caso analisado pela 6ª Turma do TRT de Minas. As
informações, retiradas da rede social Facebook, foram
apresentadas juntamente com a defesa da empresa do
ramo de bioenergia para provar que a justa causa era
devida. A ré sustentou que a penalidade decorreu de falta
injustificada precedida de histórico de mau comportamento e
de diversas outras ausências ao trabalho sem motivo justo ou
aviso prévio. Segundo ela, todas devidamente repreendidas
através de advertências e suspensão. Aliados a outras provas
produzidas no processo, esses dados contribuíram para
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convencer o relator do recurso do empregado, desembargador
Jorge Berg de Mendonça, de que a empregadora agiu
corretamente. Por essa razão, acompanhando o voto por ele
proferido, a Turma de julgadores decidiu manter a sentença
que julgou improcedente o pedido de reversão da justa causa
formulado pelo trabalhador. (Processo nº 00273-2014-176-0300-9 – 16/06/2015).
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Em outro caso, utilizando o Facebook como prova, tem-se:
Por considerar pertinentes os documentos apresentados pela
ré, com informações do reclamante retiradas do Facebook,
a 6ª Turma do TRT-MG confirmou a sentença que não
reconheceu o vínculo de emprego entre um advogado e uma
grande empresa de bebidas e alimentos. Em seu recurso, o
autor pediu que esses documentos fossem excluídos do
processo, por dizerem respeito à sua vida privada e nada
acrescentarem à solução do caso. Requereu ainda que a ré
fosse condenada ao pagamento de multa por litigância de máfé, por abuso do direito de defesa. No entanto, as pretensões
foram negadas pelo relator, desembargador Rogério Valle
Ferreira, que não viu nenhuma irregularidade na medida. “Os
dados contidos no Facebook estão disponíveis na rede
mundial de computadores, não havendo falar em violação
à intimidade e à vida privada”, ponderou no voto. O relator
deu razão à alegação da ré no sentido de se tratar de contraprova. É que, segundo registrou, os documentos comprovaram
que o reclamante gozava férias, com diversos passeios, ao
contrário do que alegou. Com base nesse contexto, a Turma
julgou indevida a multa requerida, pontuando que a reclamada
apenas fez uso regular de instrumento processual colocado ao
seu dispor, não se justificando condenação por má-fé (art. 17
do CPC). Assim, foi negado provimento ao recurso apresentado
pelo reclamante. (Pje – Processo nº 0010599-39.2014.5.03.0053
– 26/05/15).
Apresenta-se no caso abaixo o mau uso do WhatsApp:
Em outro caso, agora analisado pelo juiz Leverson Bastos Dutra,
na 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, um reclamante não
conseguiu provar por meio de conversas de WhatsApp, que
ficava de sobreaviso. Após analisar o teor dos diálogos
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apresentados entre ele e o gerente de vendas, o magistrado
entendeu que as conversas não se deram no contexto
alegado. Conforme expôs na sentença, trata-se de “diálogos
informais entre colegas de trabalho”, incapazes de levar à
procedência do pedido. “O reclamante deveria ter se esmerado
em demonstrar que efetivamente ficava submetido ao controle
patronal, aguardando a qualquer momento a convocação para
o trabalho, como alude o item II da Súmula 428 do TST”,
destacou na decisão, ao rejeitar a pretensão. Não houve
recurso. (Processo nº 00457-2015-038-03-00-5 – 19/05/15).
Em relação a dispensa por WhatsApp, tem-se:
Na atualidade as redes sociais e meios de comunicação
instantânea, como o Whatsapp, configuram importantes meios
de formação de contratos. No aspecto, não é possível admitir
que contratos de trabalho sejam entabulados e negociados
por meio virtual sem admitir que também possam terminar
pelo mesmo ambiente. Assim ponderou a juíza Jéssica
Grazielle Andrade Martins, em atuação na 34ª Vara do Trabalho
de Belo Horizonte, ao reconhecer que a dispensa de um
empregado pelo WhatsApp nada tinha de irregular. No
caso, o trabalhador pretendia receber indenização por dano
moral em razão do meio utilizado para a sua dispensa, mas o
pedido foi julgado improcedente. A decisão é passível de
recurso (Processo nº 00299-2015-113-03-00-5 – 04/05/15).
No presente caso abaixo transcrito, teve-se os depoimentos e os prints da rede
social como prova; a saber:
E as páginas da rede mundial de computadores, assim como os
prints da rede social Facebook, foram consideradas como
prova de que um reclamante, que pretendia obter o
reconhecimento do vínculo de emprego com um
estabelecimento hoteleiro, na verdade, é músico que oferece
shows em bares, hotéis e shopings centers, apresentando-se
em diversos estabelecimentos comerciais, inclusive em finais de
semana. “A farta prova documental demonstra, à saciedade,
que não havia pessoalidade na relação havida entre as partes,
cenário que não se altera pelo conjunto dos depoimentos
colhidos nos autos”, registrou o juiz Alexandre Gonçalves de
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Toledo, que julgou a reclamação na Vara do Trabalho de
Sabará. A prestação de serviços autônoma, sem vínculo de
emprego, reconhecida na sentença, foi confirmada pela 6ª
Turma, sendo relator o desembargador Rogério Valle Ferreira.
(Pje Processo nº 00011377-80.2014.5.03.0094 – sentença
06/04/2015).
Uma situação prática que surge em virtude das redes sociais é o empregador
que conversa com o empregado por meio das redes sociais fora da jornada de
trabalho, de tal forma a gerar a dúvida se configuraria ou não horas extras esse tempo
despendido pelo empregado.
A difícil solução desse impasse está no fato de não haver norma específica. Os
magistrados têm aplicado o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, no qual se
compara o trabalho realizado no estabelecimento do empregador com o executado
em seu domicílio e o realizado à distância, desde que presentes os requisitos que
caracterizem a relação de emprego (QUEIROZ; SANCHES, 2019).
Ou seja, é essencial para a caracterização de horas extras que o empregado
esteja à disposição do empregador durante esse período, ciente de que poderá ser
chamado pelo mesmo através das mídias sociais - é o chamado sobreaviso, no qual
os tribunais vêm sustentando suas decisões:
HORAS EXTRAS. HORAS DE SOBREAVISO. USO DE CELULAR.
CONFIGURAÇÃO. A possibilidade de o empregado ser
chamado ao trabalho pelo celular enquanto estiver no período
de descanso, por si só, não é motivo suficiente para caracterizar
o regime de sobreaviso, porquanto não há restrição à liberdade
de locomoção. Adoção da Súmula n. 428 do TST. Entretanto,
comprovado que o empregado figurava em escala de
sobreaviso, aguardando a qualquer momento chamado, é
devido o horário trabalhado e não registrado (TRT-4, RO
00005541020155040571, data de julgamento 16.11.2017, 11ª
Turma).
Com esses casos apresentados, contata-se que a Justiça do Trabalho tem
decidido amplamente que as redes sociais fazem parte do cotidiano social e
principalmente no ambiente de trabalho, abrindo o leque de opções para vários
julgados.
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Assim, tanto o empregado quanto o empregador podem sofrer as
consequencias pelo mau uso das redes sociais, principalmente aqueles que as utiliza
de má-fé para prejudicar a outra parte.
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Diante disso, o uso das redes sociais ainda vai permanecer por muito tempo,
porém deverá seguir com a devida atenção da justiça do trabalho, para que não haja
injustiças de ambas as partes e para que o ambiente de trabalho possa continuar
cada vez mais com harmonia e produtividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente ao exposto neste estudo, pode-se constatar que as redes sociais já se
encontram presentes na sociedade, alterando a forma como os indivíduos se
comunicam e se relacionam; bem como aproximando cada vez mais as pessoas de
diversos lugares diferentes.
Com a chegada da Internet foram criadas as redes sociais que trouxeram um
impacto ainda maior para a sociedade. Assim, os indivíduos continuam se
comunicando mais facilmente e com uma rapidez impressionante, não deixando de
lado as suas obrigações.
No entanto, no que tange ao ambiente laborativo, as redes sociais podem tanto
trazer benefícios quanto malefícios. Pode ajudar a empresa a divulgar melhor os seus
produtos e obter um feedback mais rápido de seus clientes como também pode
manchar a imagem da empresa em caso de uma má postagem numa rede social.
O empregado também pode se beneficiar, uma vez que um emprego fixo traz
credibilidade e status como também pode se prejudicar, caso o próprio faça uma
reclamação da empresa numa rede social, por exemplo, sendo inclusive motivo
aplicação de dispensa por justa causa.
O que se verifica nesse trabalho é que as redes sociais devem ser usadas de
forma atenta e com bastante cautela, para ambas as partes, para que assim, possam
evitar a ocorrência de situações embaraçosas tanto para a empresa quanto para o
empregado. A cautela é sempre o melhor conselho.
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